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Prefeitura Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roça/PB
247ª Edição / Sexta-feira / 30 de Julho de 2021.

Atos do Poder Executivo
DECRETO N° 33/2021, 02 DE JULHO DE 2021.
DIPÕE SOBRE A ADOÇÃO DE NOVAS
MEDIDAS TEMPORÁRIAS E EMERGENCIAIS
DE PREVENÇÃO DE CONTÁGIO PELO COVID19 (NOVO CORONAVÍRUS), E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

CONSIDERANDO o Decreto Nº 41.352 de 17
de junho de 2021 do Governo do Estado que
dispõe sobre as medidas de adoção de novas
medidas temporárias e emergenciais de
prevenção de contágio pelo Novo Corona vírus
(COVID-19);
DECRETA:

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO
DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA, do Estado da Paraíba, no uso de suas
atribuições legais conferidas na Lei Orgânica
Municipal, art. 72, inciso XXXII;
CONSIDERANDO “O Plano Novo Normal”,
instituído no Estado da Paraíba pelo Decreto
Estadual nº 40.304/2020 o qual classifica os
Municípios paraibanos por bandeiras nas
colorações vermelha, laranja, amarela e verde,
identificado o agravamento ou abrandamento da
pandemia nos Municípios;
CONSIDERANDO o aumento exponencial do
número de infectados pela COVID-19 no
Município de São Sebastiao de Lagoa de Roça;
CONSIDERANDO que, o município de São
Sebastião de Lagoa de Roça pertence a 2º
Macro Região de Saúde do Estado, nesse
sentido, depende do número de leito de UTI´S e
enfermarias disponíveis na cidade de Campina
Grande, a qual atende pacientes do brejo e
cariri paraibano;
CONSIDERANDO a necessidade de adoção de
novas medidas de contenção e prevenção da
infecção pelo SARS- COV-2 no município de
São Sebastiao de Lagoa de Roça;
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Artigo 1º -Ficam determinadas, nos termos
deste Decreto, medidas de enfrentamento e
prevenção a infecção pelo SARS-CoV-2,
causador da COVID-19, no Município de São
Sebastião de Lagoa de Roça.
Artigo 2º - Ficam vedadas aglomerações de
pessoas de qualquer natureza e sob qualquer
pretexto, em locais públicos ou privados, sob
pena de sanções cominadas neste Decreto,
sem prejuízo a outras sanções, de natureza
civil, penal ou administrativas, que se
imponham.
Artigo 3º - Continuam suspensas enquanto
vigorar este Decreto: I - A realização, sob
qualquer condição, dos seguintes eventos:
Aqueles que exigem licença do Poder Público
Municipal;
As atividades coletivas de qualquer natureza,
salvo se realizada de forma remota.
§ 1°. Estão proibidos os eventos esportivos
diversos, sejam eles no Ginásio Municipal “O
Marcelão”, em campo públicos, sob domínio ou
gozo da prefeitura Municipal, ou privados, tais
quais
campos
de
futebol
Society
ou
semelhantes.
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§ 2°. Estão proibidas em todo o território
municipal, a realização de fogueiras, no
período compreendido entre 19 de junho a 02
de julho.

para consumo no próprio estabelecimento, cujo
funcionamento poderá ocorrer através de delivery
ou para retirada pelos próprios clientes
(takeaway).

§ 3°- Estão suspensas as atividades, festas,
celebrações,
comemorações
e
reuniões
diversas, em piscinas e balneários devendo
estes locais permanecerem fechados enquanto
vigorar este Decreto.

Artigo 6° - Restaurantes, lojas de conveniência,
pizzarias e estabelecimentos similares que
promovam comercialização de alimento, estão
autorizados a funcionar até as 15:00 horas,
devendo
a
partir
deste
horário,
a
comercialização ser feita exclusivamente por
delivery ou para retirada pelos próprios clientes,
ficando vedada a comercialização de bebidas
alcoólicas nestes estabelecimentos.

§ 4º. Estão proibidas as performances de
música ao vivo, shows particulares ou
semelhantes, em qualquer estabelecimento
comercial deste Município, ainda que feito em
local
aberto
e
arejado,
devendo
tais
programações ficarem suspensas.
§ 5°. Estão proibidos eventos desportivos
automobilísticos e de motovelocidade, ficando
vedada a realização de eventos de Motocross,
Enduro ou semelhante.
Artigo
4º.
Impõe-se
a
todos
os
estabelecimentos, no período em que se
mantiverem abertos, nos termos deste Ato, e
para toda e qualquer atividade, a observância
de protocolos e recomendações de segurança
sanitária expedidos por organismos de
Vigilância, sejam eles Municipais, Estaduais ou
Federais.
– Garantir a distância mínima de um metro e
meio entre as pessoas que estejam no interior
dos ambientes;
– Disponibilizar Álcool Etílico 70 INPM, em gel
ou liquido, para clientes, frequentadores e
funcionários;
– Exigir o uso de máscaras de proteção facial
para todos os funcionários e clientes;
– Manter os banheiros e demais locais do
estabelecimento
higienizados
e
com
suprimentos suficientes para possibilitara
higiene pessoal de todos;
Artigo 5º - Bares e estabelecimentos similares
somente poderão funcionar das 06:00 horas até as
15:00 horas, com ocupação de 30% da
capacidade do local, observando todas as
medidas de proteção constantes no Art. 4º deste
decreto, ficando vedada, antes e depois desse
horário a comercialização de qualquer produto
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Parágrafo Único – Os estabelecimentos e
empreendimentos que funcionarem por delivery,
poderão funcionar das 6:00 horas até as 23:59.
Os que seguem o modelo de retirada pelos
clientes (takeaway), sem atendimento em
dependências físicas, podem funcionar das 6:00
até as 21:29 horas.
Artigo 7° Os estabelecimentos do setor de
serviços e comercio poderão funcionar das
07:00 até as 19:00 horas, sem aglomeração de
pessoas nas suas dependências e observando
todas as normas de distanciamento social e os
protocolos específicos do setor.
Parágrafo Único – Casas Lotéricas e
correspondentes bancários poderão funcionar
com a devida observância pra que se evite filas
e aglomerações de pessoas, comportando
todos os usuários dos serviços dentro das
dependências do estabelecimento.
Artigo 8º - Supermercados, Mercados, Mercearias
e Lojas de Material de Construção poderão
funcionar das 07:00 até as 19:00 horas, limitando
o fluxo de pessoas dentro dos mesmos, mantendo
o distanciamento de 1,5 m entre as pessoas e uso
de álcool gel e uso de máscara por todos.
§ 1°. Dentro do horário estabelecido no caput os
estabelecimentos poderão promover divisões de
horário de modo a permitir que os seus
empregados possam começar e encerrar a
jornada em horários diferente e alternados.
§
2°.
Será
de
responsabilidade
dos
estabelecimentos designar funcionário para
promover, observadas as medidas constantes
no Art. 4º deste Decreto:
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A higienização necessária nos carrinhos e
cestas de compras;
A manutenção do distanciamento devido nas
filas;
A higienização das mãos dos clientes na
entrada e saída do estabelecimento;
A aferição de temperatura corporal dos clientes
ao entrarem;
A certificação de que todos os clientes utilizam
mascara adequada;
O controle do contingente de pessoas no
estabelecimento.
Artigo 9º - A vigilância sanitária municipal e as
forças policiais estaduais, ficarão responsáveis
pela fiscalização do cumprimento das normas
estabelecidas
nesse
decreto
e
o
descumprimento sujeitará o estabelecimento à
aplicação de multa e poderá implicar no
fechamento em caso de reincidência.
Parágrafo único – Os recursos oriundos das
multas aplicadas em razão do disposto no caput
serão destinados às medidas de combate ao
novo corona vírus (COVID-19).
Artigo 10 - A construção civil somente poderá
funcionar das 07:00 horas até as 17:00, sem
aglomeração
de
pessoas
nas
suas
dependências e observando todas as normas
de distanciamento social e os protocolos
específicos do setor.
Artigo 11 - No Município de são Sebastião de
Lagoa de Roça, poderá funcionar também
observando todos os protocolos constantes
neste Decreto, bem como em outras resoluções
protocolares a seguintes atividades:
I - Salões de beleza, barbearias e demais
estabelecimentos
de
serviços
pessoais,
atendendo exclusivamente por agendamento
prévio e sem aglomeração de pessoas nas suas
dependências e também o distanciamento entre
elas;
Parágrafo
único
–
Academias
e
estabelecimentos similares poderão funcionar das
06:00 às 22:00, com ocupação máxima de 30%,
observando todos os protocolos de elaborados
pelas secretarias Estadual e Municipal de saúde.
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Artigo 12 - Celebrações, Missas e Cultos
religiosos, bem como encontros desta natureza,
estão autorizados, devendo ocorrer no interior
de seus templos ou local apropriado,
observando as exigências sanitárias constantes
no Art. 4º deste Decreto, limitando o número de
pessoas a 30% da capacidade local em que
será realizado. Podendo chegar a 50% desde
que proceda a utilização de área aberta.
Artigo 13 - O Mercado Público Municipal está
autorizado a funcionar, devendo todos os
feirantes e clientes fazer uso contínuo de
máscara e respeitando as medidas de
distanciamento social, estando estes sujeitos a
penalidade deste decreto, caso descumpra. Em
caso de descumprimento, o comerciante,
poderá perder a cessão de uso do espaço.
Artigo 14 - Permanece obrigatório em todo
território do Município, o uso de máscara,
mesmo que artesanais, nos espaços de acesso
aberto ao público, incluindo os bens de uso
comum da população, via públicas, no interior
dos órgão públicos, nos estabelecimentos
privados e nos veículos públicos e particulares,
inclusive ônibus e taxi.
Parágrafo único – os estabelecimentos
privados e os condutores e operadores de
veículos ficam obrigados a exigir o uso de
máscara pelos seus servidores, empregados,
colaboradores, consumidores, usuários e
passageiros, sob pena das sanções cominadas
no Art. 14 – I deste Decreto.
Artigo 15 - - As pessoas Físicas e Jurídicas
deverão sujeitar-se ao cumprimento das
medidas previstas neste Decreto, ficando a
desobediências sujeito a:
I – Multa de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
para estabelecimentos e suspensão de alvará;
II - Multa de até R$100,00 reais para indivíduos;
III – Responsabilização penal, nos termos do
Art. 268 do Código Penal, o qual tipifica o crime
de Infração de medida sanitária preventiva.
§ 1°. Constatada qualquer infração ao disposto
no “caput”, deste artigo, será o estabelecimento
notificado e multado e poderá ser interditado por
até 15(quinze) dias em caso de reincidência.
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§ 2°. Em caso de nova reincidência, será
ampliado para 30(trinta) dias o prazo de
interdição do estabelecimento e majorar-se-á o
valor da multa em 50% (cinquenta por cento).
Artigo 16 - - Está suspenso o retorno das aulas
presenciais na rede pública e privado de ensino
do Municio de São Sebastião de Lagoa de
Roça.
§ 1º - O sistema de ensino Público e Privado
fica exclusivamente remoto.
Artigo 17 - Estão responsáveis por fiscalizar e
fazer valer as medidas deste Decreto, o corpo
da Vigilância Sanitária, e a Policia Militar e Civil.
Parágrafo Único – Denuncias acerca de
descumprimento das medidas deste Decreto
poderão ser feitas no respectivo número
telefônico WhatApp – (83)996664102 , mediante
registro que promova comprovação constitutiva,
para a Vigilância Sanitária Municipal, a fim de
instalação de processo de responsabilização.
Artigo 18 – Ficam mantidos os feriados dos
dias 23, 24, 28 e 29 de junho. Sandro ponto
facultativo nas repartições públicas municipais,
com exceção dos serviços de: Central da
COVID, Limpeza Urbana, Vigilância Sanitária,
Conselho Tutelar e SAMU.
Artigo 19 - As medidas deste Decreto poderão
ser revistas a qualquer momento, em acordo
com a realidade da pandemia de COVID-19 no
Município, ou conforme nova avaliação do
“Plano Novo Normal” do Estado da Paraíba.
Artigo 20 - Este Decreto entrara em vigor na
data de sua publicação, vigorando até o dia 05
de julho de 2021, sustando efeitos de
disposições em contrário.
Registre-se. Autue-se. Dê-se ampla publicidade no
âmbito do Município
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO
SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA– PB, EM 02
DE JULHO DE 2021.

DECRETO N° 34/2021, 06 DE JULHO DE 2021.
DIPÕE SOBRE A ADOÇÃO DE NOVAS
MEDIDAS TEMPORÁRIAS E EMERGENCIAIS
DE PREVENÇÃO DE CONTÁGIO PELO COVID19 (NOVO CORONAVÍRUS), E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO
DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA, do Estado da Paraíba, no uso de suas
atribuições legais conferidas na Lei Orgânica
Municipal, art. 72, inciso XXXII;
CONSIDERANDO “O Plano Novo Normal”,
instituído no Estado da Paraíba pelo Decreto
Estadual nº 40.304/2020 o qual classifica os
Municípios paraibanos por bandeiras nas
colorações vermelha, laranja, amarela e verde,
identificado o agravamento ou abrandamento da
pandemia nos Municípios;
CONSIDERANDO que, o município de São
Sebastião de Lagoa de Roça pertence a 2º
Macro Região de Saúde do Estado, nesse
sentido, depende do número de leito de UTI´S e
enfermarias disponíveis na cidade de Campina
Grande, a qual atende pacientes do brejo e
cariri paraibano;
CONSIDERANDO a necessidade de adoção de
novas medidas de contenção e prevenção da
infecção pelo SARS- COV-2 no município de
São Sebastiao de Lagoa de Roça;
CONSIDERANDO o Decreto Nº 41.396 de 02
de julho de 2021, do Governo do Estado que
dispõe sobre as medidas de adoção de novas
medidas temporárias e emergenciais de
prevenção de contágio pelo Novo Corona vírus
(COVID-19);
CONSIDERANDO os intensos esforços do
Município de São Sebastião de Lagoa de Roça no
combate à pandemia da COVID-19 e a importante
progressão da cobertura vacinal, que permitirá que
esta nova união de esforços representada pelas
medidas de proteção sanitária presentes neste
decreto guiem o município na direção de dias
melhores, possibilitando algumas flexibilizações
para que se atenuem os efeitos da pandemia na
economia.
DECRETA:
Artigo 1º - Ficam determinadas, nos termos
deste Decreto, medidas de enfrentamento e
prevenção a infecção pelo SARS-CoV-2,
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causador da COVID-19, no Município de São
Sebastião de Lagoa de Roça.
Artigo 2º - Ficam vedadas aglomerações de
pessoas de qualquer natureza e sob qualquer
pretexto, em locais públicos ou privados, sob
pena de sanções cominadas neste Decreto,
sem prejuízo a outras sanções, de natureza
civil, penal ou administrativas, que se
imponham.
Artigo 3º - Continuam suspensas enquanto
vigorar este Decreto: I - A realização, sob
qualquer condição, dos seguintes eventos:
Aqueles que exigem licença do Poder Público
Municipal;
As atividades coletivas de qualquer natureza,
salvo se realizada de forma remota.
§ 1°. Estão proibidos os eventos esportivos
diversos, sejam eles no Ginásio Municipal “O
Marcelão”, em campo públicos, sob domínio ou
gozo da prefeitura Municipal, ou privados, tais
quais
campos
de
futebol
Society
ou
semelhantes.
§ 2°. Estão suspensas as atividades, festas,
celebrações,
comemorações
e
reuniões
diversas, em piscinas e balneários devendo
estes locais permanecerem fechados enquanto
vigorar este Decreto.
§ 3º. Estão proibidas as performances de
música ao vivo, shows particulares ou
semelhantes, em qualquer estabelecimento
comercial deste Município, ainda que feito em
local
aberto
e
arejado,
devendo
tais
programações ficarem suspensas.
§ 4°.
Estão proibidos eventos desportivos
automobilísticos e de motovelocidade, ficando
vedada a realização de eventos de Motocross,
Enduro ou semelhante.
Artigo
4º
Impõe-se
a
todos
os
estabelecimentos, no período em que se
mantiverem abertos, nos termos deste Ato, e
para toda e qualquer atividade, a observância
de protocolos e recomendações de segurança
sanitária expedidos por organismos de
Vigilância, sejam eles Municipais, Estaduais ou
Federais.
– Garantir a distância mínima de um metro e
meio entre as pessoas que estejam no interior
dos ambientes;

247ª Edição

– Disponibilizar Álcool Etílico 70 INPM, em gel
ou liquido, para clientes, frequentadores e
funcionários;
– Exigir o uso de máscaras de proteção facial
para todos os funcionários e clientes;
– Manter os banheiros e demais locais do
estabelecimento
higienizados
e
com
suprimentos suficientes para possibilitara
higiene pessoal de todos;
Artigo 5º - No período compreendido entre 06 de
julho de 2021 a 18 de julho de 2021, os bares,
restaurantes, lanchonetes, lojas de conveniência e
estabelecimentos similares poderão funcionar com
atendimento nas suas dependências das 06:00
horas até 22:00 horas, com ocupação de 50% da
capacidade do local, ficando vedada, antes e
depois desse horário, a comercialização de
qualquer produto para consumo no próprio
estabelecimento, cujo funcionamento poderá
ocorrer apenas através de delivery ou para
retirada pelos próprios clientes (takeaway).
Parágrafo Único – Os estabelecimentos e
empreendimentos que funcionarem por delivery,
poderão funcionar das 6:00 horas até as 23:59.
Os que seguem o modelo de retirada pelos
clientes (takeaway), sem atendimento em
dependências físicas, podem funcionar das 6:00
até as 21:29 horas.
Artigo 7º - Os estabelecimentos do setor de
serviços e comercio poderão funcionar das
07:00 até as 19:00 horas, sem aglomeração de
pessoas nas suas dependências e observando
todas as normas de distanciamento social e os
protocolos específicos do setor.
Parágrafo Único – Casas Lotéricas e
correspondentes bancários poderão funcionar
com a devida observância pra que se evite filas
e aglomerações de pessoas, comportando
todos os usuários dos serviços dentro das
dependências do estabelecimento.
Artigo 8º - Supermercados, Mercados, Mercearias
e Lojas de Material de Construção poderão
funcionar das 07:00 até as 19:00 horas, limitando
o fluxo de pessoas dentro dos mesmos, mantendo
o distanciamento de 1,5 m entre as pessoas e uso
de álcool gel e uso de máscara por todos.
§ 1°. Dentro do horário estabelecido no caput os
estabelecimentos poderão promover divisões de
horário de modo a permitir que os seus
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empregados possam começar e encerrar a
jornada em horários diferente e alternados.
§
2°.
Será
de
responsabilidade
dos
estabelecimentos designar funcionário para
promover, observadas as medidas constantes
no Art. 4º deste Decreto:
A higienização necessária nos carrinhos e
cestas de compras;
A manutenção do distanciamento devido nas
filas;
A higienização das mãos dos clientes na
entrada e saída do estabelecimento;
A aferição de temperatura corporal dos clientes
ao entrarem;
A certificação de que todos os clientes utilizam
mascara adequada;
O controle do contingente de pessoas no
estabelecimento.
Artigo 9º - A vigilância sanitária municipal e as
forças policiais estaduais, ficarão responsáveis
pela fiscalização do cumprimento das normas
estabelecidas
nesse
decreto
e
o
descumprimento sujeitará o estabelecimento à
aplicação de multa e poderá implicar no
fechamento em caso de reincidência.
Parágrafo único – Os recursos oriundos das
multas aplicadas em razão do disposto no caput
serão destinados às medidas de combate ao
novo corona vírus (COVID-19).
Artigo 10º - A construção civil somente poderá
funcionar das 07:00 horas até as 18:00, sem
aglomeração
de
pessoas
nas
suas
dependências e observando todas as normas
de distanciamento social e os protocolos
específicos do setor.
Artigo 11° - No Município de são Sebastião de
Lagoa de Roça, poderá funcionar também
observando todos os protocolos constantes
neste Decreto, bem como em outras resoluções
protocolares a seguintes atividades:
I - Salões de beleza, barbearias e demais
estabelecimentos
de
serviços
pessoais,
atendendo exclusivamente por agendamento
prévio e sem aglomeração de pessoas nas suas
dependências e também o distanciamento entre
elas;
Parágrafo
único
–
Academias
e
estabelecimentos similares poderão funcionar das
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06:00 às 22:00, com ocupação máxima de 50%,
observando todos os protocolos de elaborados
pelas secretarias Estadual e Municipal de saúde.
Artigo 12º - Celebrações, Missas e Cultos
religiosos, bem como encontros desta natureza,
estão autorizados, devendo ocorrer no interior
de seus templos ou local apropriado,
observando as exigências sanitárias constantes
no Art. 4º deste Decreto, limitando o número de
pessoas a 50% da capacidade local em que
será realizado.
Artigo 13º - O Mercado Público Municipal está
autorizado a funcionar, devendo todos os
feirantes e clientes fazer uso contínuo de
máscara e respeitando as medidas de
distanciamento social, estando estes sujeitos a
penalidade deste decreto, caso descumpra. Em
caso de descumprimento, o comerciante,
poderá perder a cessão de uso do espaço.
Artigo 14º - Permanece obrigatório em todo
território do Município, o uso de máscara,
mesmo que artesanais, nos espaços de acesso
aberto ao público, incluindo os bens de uso
comum da população, via públicas, no interior
dos órgão públicos, nos estabelecimentos
privados e nos veículos públicos e particulares,
inclusive ônibus e taxi.
Parágrafo único – os estabelecimentos
privados e os condutores e operadores de
veículos ficam obrigados a exigir o uso de
máscara pelos seus servidores, empregados,
colaboradores, consumidores, usuários e
passageiros, sob pena das sanções cominadas
no Art. 14 – I deste Decreto.
Artigo 15º - As pessoas Físicas e Jurídicas
deverão sujeitar-se ao cumprimento das
medidas previstas neste Decreto, ficando a
desobediências sujeito a:
I – Multa de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
para estabelecimentos e suspensão de alvará;
II - Multa de até R$100,00 reais para indivíduos;
III – Responsabilização penal, nos termos do
Art. 268 do Código Penal, o qual tipifica o crime
de Infração de medida sanitária preventiva.
§ 1°. Constatada qualquer infração ao disposto
no “caput”, deste artigo, será o estabelecimento
notificado e multado e poderá ser interditado por
até 15(quinze) dias em caso de reincidência.
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§ 2°. Em caso de nova reincidência, será
ampliado para 30(trinta) dias o prazo de
interdição do estabelecimento e majorar-se-á o
valor da multa em 50% (cinquenta por cento).
Artigo 16º - Está suspenso o retorno das aulas
presenciais na rede pública de ensino do
Municio de São Sebastião de Lagoa de Roça.
§ 1º - O sistema de ensino Público fica
exclusivamente remoto.
Artigo 17º - Poderão funcionar, no período
compreendido entre 06 de julho de 2021 a 18 de
julho de 2021, as escolas e instituições privadas
dos
ensinos
infantil
e
fundamental,
exclusivamente, através do sistema híbrido, nos
termos do decreto 41.010, de 07 de fevereiro de
2021, do governo do Estado.
Artigo 18º - Estão responsáveis por fiscalizar e
fazer valer as medidas deste Decreto, o corpo
da Vigilância Sanitária, e a Policia Militar e Civil.
Parágrafo Único - Denuncias acerca de
descumprimento das medidas deste Decreto
poderão ser feitas no respectivo número
telefônico WhatsApp – (83) 9.9666.4102,
mediante registro que promova comprovação
constitutiva, para a Vigilância Sanitária
Municipal, a fim de instalação de processo de
responsabilização.
Artigo 19º - As medidas deste Decreto poderão
ser revistas a qualquer momento, em acordo
com a realidade da pandemia de COVID-19 no
Município, ou conforme nova avaliação do
“Plano Novo Normal” do Estado da Paraíba.
Artigo 20º - Este Decreto entrara em vigor na
data de sua publicação, vigorando até o dia 18
de julho de 2021, sustando efeitos de
disposições em contrário.
Registre-se. Autue-se. Dê-se ampla publicidade no
âmbito do Município
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO
SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA– PB, EM 06
DE JULHO DE 2021.

DECRETO N° 35/2021, 19 DE JULHO DE 2021.
DIPÕE SOBRE A ADOÇÃO DE NOVAS
MEDIDAS TEMPORÁRIAS E EMERGENCIAIS
DE PREVENÇÃO DE CONTÁGIO PELO COVID19 (NOVO CORONAVÍRUS), E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO
DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA, do Estado da Paraíba, no uso de suas
atribuições legais conferidas na Lei Orgânica
Municipal, art. 72, inciso XXXII;
CONSIDERANDO “O Plano Novo Normal”,
instituído no Estado da Paraíba pelo Decreto
Estadual nº 40.304/2020 o qual classifica os
Municípios paraibanos por bandeiras nas
colorações vermelha, laranja, amarela e verde,
identificado o agravamento ou abrandamento da
pandemia nos Municípios;
CONSIDERANDO que, o município de São
Sebastião de Lagoa de Roça pertence a 2º
Macro Região de Saúde do Estado, nesse
sentido, depende do número de leito de UTI´S e
enfermarias disponíveis na cidade de Campina
Grande, a qual atende pacientes do brejo e
cariri paraibano;
CONSIDERANDO a necessidade de adoção de
novas medidas de contenção e prevenção da
infecção pelo SARS- COV-2 no município de
São Sebastiao de Lagoa de Roça;
CONSIDERANDO o Decreto Nº 41.431 de 15
de julho de 2021, do Governo do Estado que
dispõe sobre as medidas de adoção de novas
medidas temporárias e emergenciais de
prevenção de contágio pelo Novo Corona vírus
(COVID-19);
CONSIDERANDO os intensos esforços do
Município de São Sebastião de Lagoa de Roça no
combate à pandemia da COVID-19 e a importante
progressão da cobertura vacinal, que permitirá que
esta nova união de esforços representada pelas
medidas de proteção sanitária presentes neste
decreto guiem o município na direção de dias
melhores, possibilitando algumas flexibilizações
para que se atenuem os efeitos da pandemia na
economia.
DECRETA:
Artigo 1º - Ficam determinadas, nos termos
deste Decreto, medidas de enfrentamento e
prevenção a infecção pelo SARS-CoV-2,
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causador da COVID-19, no Município de São
Sebastião de Lagoa de Roça.

III – Exigir o uso de máscaras de proteção facial
para todos os funcionários e clientes;

Artigo 2º - Ficam vedadas aglomerações de
pessoas de qualquer natureza e sob qualquer
pretexto, em locais públicos ou privados, sob
pena de sanções cominadas neste Decreto,
sem prejuízo a outras sanções, de natureza
civil, penal ou administrativas, que se
imponham.

IV – Manter os banheiros e demais locais do
estabelecimento
higienizados
e
com
suprimentos suficientes para possibilitara
higiene pessoal de todos;

Artigo 3º - No período compreendido entre 20
de julho e 09 de agosto ficar permitida a
realização de eventos sociais e corporativos,
observando todos os protocolos elaborados pela
Secretaria Estadual de Saúde e pela Secretaria
municipal de Saúde
§ 1°. Ficam permitidas as atividades esportivas
em ambientes aberto, apenas com a
participação dos atletas do próprio município,
nos campos de futebol públicos ou privados
desde que sejam realizados sem a presença de
público expectador.
§ 2°. Continuam suspensas:
I – As atividades, festas, celebrações,
comemorações, em piscinas e balneários
devendo esses locais permanecerem fechados
enquanto vigorar este Decreto.
II – As performances de músicas ao vivo, shows
particulares ou semelhantes, em qualquer
estabelecimento comercial deste Município, ainda
que feito em local aberto e arejado, devendo tais
programações ficarem suspensas.
Artigo
4º
Impõe-se
a
todos
os
estabelecimentos, no período em que se
mantiverem abertos, nos termos deste Ato, e
para toda e qualquer atividade, a observância
de protocolos e recomendações de segurança
sanitária expedidos por organismos de
Vigilância, sejam eles Municipais, Estaduais ou
Federais.
– Garantir a distância mínima de um metro e
meio entre as pessoas que estejam no interior
dos ambientes;
– Disponibilizar Álcool Etílico 70 INPM, em gel
ou liquido, para clientes, frequentadores e
funcionários;
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Artigo 5º - No período compreendido entre 20 de
julho de 2021 a 09 de agosto de 2021, os bares,
restaurantes, lanchonetes, lojas de conveniência e
estabelecimentos similares poderão funcionar com
atendimento nas suas dependências das 06:00
horas até 00:00 horas, com ocupação de 50% da
capacidade do local, ficando vedada, antes e
depois desse horário, a comercialização de
qualquer produto para consumo no próprio
estabelecimento, cujo funcionamento poderá
ocorrer apenas através de delivery ou para
retirada pelos próprios clientes (takeaway).
Artigo 6º - Os estabelecimentos do setor de
serviços e comercio poderão funcionar das
07:00 até as 20:00 horas, sem aglomeração de
pessoas nas suas dependências e observando
todas as normas de distanciamento social e os
protocolos específicos do setor.
Parágrafo Único – Casas Lotéricas e
correspondentes bancários poderão funcionar
com a devida observância pra que se evite filas
e aglomerações de pessoas, comportando
todos os usuários dos serviços dentro das
dependências do estabelecimento.
Artigo 7º - Supermercados, Mercados, Mercearias
e Lojas de Material de Construção poderão
funcionar das 07:00 até as 22:00 horas, limitando
o fluxo de pessoas dentro dos mesmos, mantendo
o distanciamento de 1,5 m entre as pessoas e uso
de álcool gel e uso de máscara por todos.
§ 1°. Dentro do horário estabelecido no caput os
estabelecimentos poderão promover divisões de
horário de modo a permitir que os seus
empregados possam começar e encerrar a
jornada em horários diferente e alternados.
§
2°.
Será
de
responsabilidade
dos
estabelecimentos designar funcionário para
promover, observadas as medidas constantes
no Art. 4º deste Decreto:
A higienização necessária nos carrinhos e
cestas de compras;
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A manutenção do distanciamento devido nas
filas;
A higienização das mãos dos clientes na
entrada e saída do estabelecimento;
A aferição de temperatura corporal dos clientes
ao entrarem;
e) A certificação de que todos os clientes
utilizam mascara adequada;
O controle do contingente de pessoas no
estabelecimento.
Artigo 8º - A vigilância sanitária municipal e as
forças policiais estaduais, ficarão responsáveis
pela fiscalização do cumprimento das normas
estabelecidas
nesse
decreto
e
o
descumprimento sujeitará o estabelecimento à
aplicação de multa e poderá implicar no
fechamento em caso de reincidência.
Parágrafo único – Os recursos oriundos das
multas aplicadas em razão do disposto no caput
serão destinados às medidas de combate ao
novo corona vírus (COVID-19).
Artigo 09º - A construção civil somente poderá
funcionar das 07:00 horas até as 18:00, sem
aglomeração
de
pessoas
nas
suas
dependências e observando todas as normas
de distanciamento social e os protocolos
específicos do setor.
Artigo 10 - No Município de são Sebastião de
Lagoa de Roça, poderá funcionar também
observando todos os protocolos constantes
neste Decreto, bem como em outras resoluções
protocolares a seguintes atividades:
I - Salões de beleza, barbearias e demais
estabelecimentos
de
serviços
pessoais,
atendendo preferencialmente por agendamento
prévio e sem aglomeração de pessoas nas suas
dependências e também o distanciamento entre
elas;
Parágrafo
único
–
Academias
e
estabelecimentos similares poderão funcionar das
06:00 às 22:00, com ocupação máxima de 50%,
observando todos os protocolos de elaborados
pelas secretarias Estadual e Municipal de saúde.
Artigo 11 - Celebrações, Missas e Cultos
religiosos, bem como encontros desta natureza,
estão autorizados, devendo ocorrer no interior
de seus templos ou local apropriado,
observando as exigências sanitárias constantes
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no Art. 4º deste Decreto, limitando o número de
pessoas a 50% da capacidade local em que
será realizado.
Artigo 12 - O Mercado Público Municipal está
autorizado a funcionar, devendo todos os
feirantes e clientes fazer uso contínuo de
máscara e respeitando as medidas de
distanciamento social, estando estes sujeitos a
penalidade deste decreto, caso descumpra. Em
caso de descumprimento, o comerciante,
poderá perder a cessão de uso do espaço.
Artigo 13 - Permanece obrigatório em todo
território do Município, o uso de máscara,
mesmo que artesanais, nos espaços de acesso
aberto ao público, incluindo os bens de uso
comum da população, via públicas, no interior
dos órgão públicos, nos estabelecimentos
privados e nos veículos públicos e particulares,
inclusive ônibus e taxi.
Parágrafo único – os estabelecimentos
privados e os condutores e operadores de
veículos ficam obrigados a exigir o uso de
máscara pelos seus servidores, empregados,
colaboradores, consumidores, usuários e
passageiros, sob pena das sanções cominadas
no Art. 14 – I deste Decreto.
Artigo 14 - As pessoas Físicas e Jurídicas
deverão sujeitar-se ao cumprimento das
medidas previstas neste Decreto, ficando a
desobediências sujeito a:
I – Multa de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
para estabelecimentos e suspensão de alvará;
II - Multa de até R$100,00 reais para indivíduos;
III – Responsabilização penal, nos termos do
Art. 268 do Código Penal, o qual tipifica o crime
de Infração de medida sanitária preventiva.
§ 1°. Constatada qualquer infração ao disposto
no “caput”, deste artigo, será o estabelecimento
notificado e multado e poderá ser interditado por
até 15(quinze) dias em caso de reincidência.
§ 2°. Em caso de nova reincidência, será
ampliado para 30(trinta) dias o prazo de
interdição do estabelecimento e majorar-se-á o
valor da multa em 50% (cinquenta por cento).
Artigo 15 - Está suspenso o retorno das aulas
presenciais na rede pública de ensino do
Municio de São Sebastião de Lagoa de Roça.

www.lagoaderoca.pb.gov.br/mensario.htm
Mês: Julho 2021

Página 9 de 90

**JORNAL “O MENS ÁRIO OFICI AL”- 247ª Edição - 30 de Julho de 2021**
Parágrafo Único - O sistema de ensino Público
fica exclusivamente remoto.

DECRETO MUNICIPAL Nº.36/2021 de 26/07/2021
Convoca

Artigo 16 - Poderão funcionar, no período
compreendido entre 20 de julho de 2021 a 09 de
agosto de 2021, as escolas e instituições privadas
dos
ensinos
infantil
e
fundamental,
exclusivamente, através do sistema híbrido, nos
termos do decreto 41.010, de 07 de fevereiro de
2021, do governo do Estado.

a

8º

Conferência

Municipal

de

Assistência Social.

O Prefeito municipal de São Sebastião de
Lagoa de Roça, em conjunto com o presidente
do Conselho Municipal de Assistência Social,
no uso de suas atribuições, e considerando a

Artigo 17 - Estão responsáveis por fiscalizar e
fazer valer as medidas deste Decreto, o corpo
da Vigilância Sanitária, e a Policia Militar e Civil.
Parágrafo Único - Denuncias acerca de
descumprimento das medidas deste Decreto
poderão ser feitas no respectivo número
telefônico WhatsApp – (83) 9.9666.4102,
mediante registro que promova comprovação
constitutiva, para a Vigilância Sanitária
Municipal, a fim de instalação de processo de
responsabilização.
Artigo 18 - As medidas deste Decreto poderão
ser revistas a qualquer momento, em acordo
com a realidade da pandemia de COVID-19 no
Município, ou conforme nova avaliação do
“Plano Novo Normal” do Estado da Paraíba.
Artigo 19 - Este Decreto entrara em vigor na
data de sua publicação, vigorando até o dia 09
de agosto de 2021, sustando efeitos de
disposições em contrário.
Registre-se. Autue-se. Dê-se ampla publicidade no
âmbito do Município
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO
SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA– PB, EM 20
DE JULHO DE 2021.
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necessidade de avaliar e propor diretrizes para
a implementação da Política de Assistência
Social no Município,

DECRETA:

Art. 1º Fica convocada a 8º Conferência Municipal
de Assistência Social, a ser realizada no dia 11 de
Agosto de 2021, tendo como tema central:
“Assistência Social: direito do povo e dever do
Estado, com financiamento público para enfrentar
as desigualdades e garantir proteção social”.

Art. 2º As despesas decorrentes da aplicação
deste Decreto

correrão por conta de dotação

própria do orçamento do órgão gestor municipal de
assistência social.

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de
sua publicação.

São Sebastião de Lagoa de Roça-PB., em 26 de
julho de 2021.
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PORTARIA N ° 1 0 1 / 2 0 2 1 .

PORTARIA Nº 103/2021.

O Exm°. Sr. Prefeito do Município de São
Sebastião de Lagoa de Roça, Severo Luis do
Nascimento Neto, E s t a d o d a P a r a í b a , no
uso de suas atribuições legais que lhe são
conferidas pela Lei Orgânica do Município.

O PREFEITO MUNICIPAL DE
SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA, Estado
da Paraíba, no uso de suas atribuições legais,
conferidas por Lei;
R E S O L V E:

RESOLVE
Art. 1° - Designar o S r . R o b s o n
P e r e i r a d e O l i v e i r a , ocupante do cargo
em Comissão de Secretário Municipal de
Assistência Social, para ser representante da
Prefeitura junto ao Ministério da Mulher, da
Família e dos Direitos Humanos - MMFDH, para
praticar todos os atos necessários a efetivação e
recebimento do conjunto de equipamentos destinados
a equipagem e estruturação de Conselho Tutelar.
Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 3° - Ficam revogadas as demais
disposições em contrário.
Município de São Sebastião de Lagoa
de Roça-PB., 06 de julho de 2021 .

PORTARIA Nº 102/2021.
O PREFEITO MUNICIPAL DE
SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA, Estado
da Paraíba, no uso de suas atribuições legais,
conferidas por Lei;

Publique-se e Registre-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 06 de julho de
2021.

PORTARIA Nº 104/2021.
O PREFEITO MUNICIPAL DE
SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA, Estado
da Paraíba, no uso de suas atribuições legais,
conferidas por Lei;
R E S O L V E:

R E S O L V E:
NOMEAR JELLINTON DE SOUSA, RG.
3.550.336–SSP-PB., - CPF/MF. 106.116.114-57,
para exercer o cargo Comissionado de Assessor
de
Gabinete,
lotado
na
Secretaria
de
Administração, deste Município, com seus efeitos
jurídicos retroativos a 01 de junho de 2021.
Publique-se e Registre-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 06 de julho de
2021.
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NOMEAR
JULIANA
TOMAZ
DOS
SANTOS MARTINS, RG. 3.252.992–SSP-PB., CPF/MF. 088.707.494-44, para exercer o cargo
Comissionado de Diretora Adjunta da Escola
Municipal de Ensino Fundamental Antonio Pedro
dos Santos, lotada na Secretaria de Educação,
deste Município, retroagindo seus efeitos jurídicos
a 01 de abril de 2021.

NOMEAR ANA CLAUDIA DA SILVA
DANTAS, CPF/MF. 051.149.684-24, para exercer
o Cargo Eletivo de Conselheira Tutelar,
substituindo a Conselheira Titular Maria Estela da
Silva Cruz, pelo período de 15 de maio à 15 de
junho de 2021., retroagindo seus efeitos jurídicos
a parti de 15 de maio/2021.
Publique-se e Registre-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 06 de julho de
2021.
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PORTARIA Nº 105/2021.

PORTARIA Nº 107, DE 06 DE JULHO DE 2021.

O PREFEITO MUNICIPAL DE
SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA, Estado
da Paraíba, no uso de suas atribuições legais,
conferidas por Lei;

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO
MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROA, Estado da Paraíba, no uso de suas
atribuições legais, conferidas por Lei;

R E S O L V E:

RESOLVE:

NOMEAR ANA CLAUDIA DA SILVA
DANTAS, CPF/MF. 051.149.684-24, para exercer
o Cargo Eletivo de Conselheira Tutelar,
substituindo a Conselheira Titular Maria Estela da
Silva Cruz, pelo período de 16 de junho à 16 de
julho de 2021., retroagindo seus efeitos jurídicos a
parti de 16 de junho/2021.

NOMEAR os novos membros do
Conselho Municipal do Instituto de Previdência
dos Servidores Municipais – IPSM, deste
Município de São Sebastião de Lagoa de RoçaPB.:

Publique-se e Registre-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 06 de julho de
2021.

WELINTON LIMA DE ARAUJO
CPF: 064.069.924-31
REPRESENTANTE DO PODER EXECUTIVO

Dados do Conselheiros:

HELTON DA COSTA AMORIM
CPF: 014.193.344-50
REPRESENTANTE DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS

PORTARIA Nº 106/2021.
O PREFEITO MUNICIPAL DE
SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA, Estado
da Paraíba, no uso de suas atribuições legais,
conferidas por Lei;

ERIVANIA DA SILVA BARBOSA
CPF: 951.355.024-91
REPRESENTANTE DOS PENSIONISTAS
JOSE ADEMAR DE FARIAS
CPF: 272.551.154-20
REPRESENTANTE DO PODER LEGISLATIVO

R E S O L V E:
NOMEAR MARIA AUXILIADORA DOS
SANTOS LIMA, CPF/MF. 067.368.654-09, para
exercer o Cargo Eletivo de Conselheira Tutelar,
substituindo a Conselheira Titular Fabricia Ligia
Goncalves da Costa, pelo período de 14 de abril à
14 de agosto de 2021., retroagindo seus efeitos
jurídicos a parti de 14 de abril/2021.
Publique-se e Registre-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 06 de julho de
2021.

247ª Edição

HELENA MARIA DA COSTA SILVA
CPF: 032.779.234-52
REPRESENTANTE DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS

MARIA DO SOCORRO ARAUJO
CPF: 218.902.004-25
REPRESENTANTE DOS APOSENTADOS
Gabinete do Prefeito do Município de
São Sebastião de Lagoa de Roça, Estado da
Paraíba, 06 de julho de 2021.
Publique-se e Registre-se.

www.lagoaderoca.pb.gov.br/mensario.htm
Mês: Julho 2021

Página 12 de 90

**JORNAL “O MENS ÁRIO OFICI AL”- 247ª Edição - 30 de Julho de 2021**
PORTARIA Nº 107, DE 06 DE JULHO DE 2021.

LEI N° 586/2021, DE 21 DE JULHO DE 2021.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO
MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROA, Estado da Paraíba, no uso de suas
atribuições legais, conferidas por Lei;

DISPÕE SOBRE A REESTRUTURAÇÃO DO
CONSELHO
MUNICIPAL
DE
DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL –
CMDRS DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE
ROÇA/PB, A CRIAÇÃO DE FUNDO COM
DOTAÇÕES PARA ESTE FIM, REVOGA OS
DISPOSITIVOS LEGAIS CONTRADITÓRIOS
ANTERIORES (LEI 11.127 DE 28 DE JUNHO
DE2005) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

RESOLVE:
NOMEAR os novos membros do
Conselho Municipal do Instituto de Previdência
dos Servidores Municipais – IPSM, deste
Município de São Sebastião de Lagoa de RoçaPB.:

FAZ SABER que a Câmara Municipal APROVOU
e eu SANCIONO a seguinte Lei:

Dados do Conselheiros:
WELINTON LIMA DE ARAUJO
CPF: 064.069.924-31
REPRESENTANTE DO PODER EXECUTIVO
HELTON DA COSTA AMORIM
CPF: 014.193.344-50
REPRESENTANTE DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS
HELENA MARIA DA COSTA SILVA
CPF: 032.779.234-52
REPRESENTANTE DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS
ERIVANIA DA SILVA BARBOSA
CPF: 951.355.024-91
REPRESENTANTE DOS PENSIONISTAS
JOSE ADEMAR DE FARIAS
CPF: 272.551.154-20
REPRESENTANTE DO PODER LEGISLATIVO
MARIA DO SOCORRO ARAUJO
CPF: 218.902.004-25
REPRESENTANTE DOS APOSENTADOS
Gabinete do Prefeito do Município de
São Sebastião de Lagoa de Roça, Estado da
Paraíba, 06 de julho de 2021.
Publique-se e Registre-se.

247ª Edição

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO
DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA,
ESTADO DA PARAÍBA, NO USO DE SUAS
ATRIBUIÇÕES LEGAIS REGIDAS POR LEI;

CAPÍTULO I
DO CONSELHO MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL

Art. 1º - Fica o Conselho Municipal de
Desenvolvimento Rural Sustentável – CMDRS
reestruturado nos termos desta Lei, como órgão
dotado de autonomia administrativa, consultivo,
deliberativo, controlador e fiscalizador das ações
governamentais (Políticas Públicas, Planos,
Programas
e
Projetos)
direcionadas
ao
desenvolvimento rural sustentável do município.
Art. 2º - Ao CMDRS compete:
I – Participar da construção do processo de
desenvolvimento rural sustentável, assegurando a
efetiva e legítima participação das comunidades
rurais na discussão e elaboração do Plano
Municipal, de forma a que este, em relação às
necessidades dos agricultores (as) familiares, seja
economicamente viável, politicamente correto,
socialmente justo e ambientalmente adequado;
II – Definir os interesses e demandas municipais e
regionais, fazendo com que estes estejam
contemplados
no
planejamento
municipal,
estadual e federal. Para tanto é importante
construir o Plano Safra Municipal;
III – Buscar ampliar a captação de recursos para
Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural
Sustentável (FMDRS), o monitoramento da
execução para seu bom uso e a fiel prestação de
contas física e financeira;
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IV – Ter caráter norteador, referenciador e
definidor do processo de Desenvolvimento Rural
Sustentável, sendo, para isso, necessário
reconhecimento pelos atores governamentais e da
sociedade civil organizada, como espaços
legítimos
de
decisões
ou
formulações
efetivamente consideradas em torno das políticas,
programas e projetos relevantes e estratégicos
nos diferentes níveis: Federal, Estadual Territorial
e Municipal;
V – Contar com processos democráticos de
coordenação e decisão, de modo a consolidá-los
como fóruns efetivo de gestão social do
Desenvolvimento Rural Sustentável;
VI – Acompanhar e avaliar, de forma efetiva e
permanente, a execução das ações previstas no
Plano Safra Municipal e/ou outros serviços
prestados à população rural pelos órgãos e
entidades
públicas
integrantes
do
desenvolvimento rural sustentável no município;
VII – Propor ao Executivo e ao Legislativo
Municipais, bem como aos órgãos e entidades
públicas e privadas que atuam no município,
políticas públicas que contribuam para o aumento
da produção agropecuária e para geração de
ocupações produtivas e renda no meio rural;
VIII – Formular e sugerir políticas públicas e
diretrizes junto aos poderes Executivo e
Legislativo Municipal para fundamentar ações de
apoio à produção; ao fomento agropecuário; à
regularidade da produção; distribuição e consumo
de alimentos no Município; a preservação /
recuperação do meio ambiente e à organização
dos agricultores (as) familiares, buscando a sua
promoção social;
IX – Articular com outros conselhos, órgãos e
instituições que realizam ações, que tenham como
objetivo a consolidação da cidadania no meio
rural;
X – Articular com os CMDRS dos municípios
vizinhos visando a construção de planos regionais
de Desenvolvimento Rural Sustentável.
XI – Articular com o Executivo e Legislativo
Municipais para a inclusão dos objetivos e ações
do Plano Safra Municipal no Plano Plurianual
(PAA), na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO),
e na Lei Orçamentária Anual (LOA);
XII – Articular com o CEDRS para que este apoie
a execução dos projetos que compõe o Plano
Safra Municipal;
XIII – Identificar e quantificar as necessidades de
qualificação profissional no município articulandose com o Plano Estadual de Qualificação
Profissional ou com outros órgãos com a referida
competência;
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XIV – Promover ações que revitalizem os
costumes e a cultura local;
XV – Propor políticas públicas municipais na
perspectiva do Desenvolvimento Sustentável e da
conquista plena da cidadania no espaço rural;
XVI – Contribuir para a redução das
desigualdades de gênero, geração, etnia,
estimulando a participação de mulheres, jovens,
pescadores, quilombolas e de outros na
construção do desenvolvimento rural local;
XVII – Promover articulações e compatibilizações
entre as políticas municipais, estaduais e federais,
voltadas para o desenvolvimento rural;
XVIII – Contar com processos democráticos de
coordenação e decisão, de modo a consolidá-los
como fóruns efetivos de gestão social do
desenvolvimento rural sustentável;
XIX – Registrar as entidades organizadas e
regulamentadas para fins de participação no
CMDRS;
XX – Elaborar o Regimento Interno, para regular o
seu funcionamento;
XXI – Exercer todas as outras competências e
atribuições que lhes forem estabelecidas em
normas complementares;
XXII – Elaborar e aprovar o Plano Anual de
Trabalho do Conselho;
XXIII – Promover e divulgar os programas e
projetos, informando sobre diretrizes, critérios e
procedimentos;
XXIV – Identificar e cadastrar as comunidades a
serem beneficiadas com os programas e projetos,
de acordo com critérios pré-estabelecidos;
XXV – Receber, analisar, priorizar e aprovar as
propostas de ações, programas e projetos a serem
desenvolvidos no meio rural, respeitando os
demais trâmites e instâncias, inerentes aos
Órgãos Apoiadores, para aprovação definitiva;
XXVI – Submeter aos órgãos e entidades
financiadoras os projetos aprovados pelo
Conselho, para contratação;
XXVII – Assessorar e supervisionar a implantação
e implementação dos projetos aprovados no
CMDRS e a aplicação dos recursos junto a
Comissão de Acompanhamento de Projetos e
Controle
Financeiro,
das
associações
comunitárias, beneficiárias das Políticas Públicas,
Programas e Projetos;
XXVIII – Informar e esclarecer sobre as diretrizes,
critérios, regras e procedimentos operacionais do
Conselho;
XXIX – Acompanhar o processo de liberação de
recurso pelos órgãos e entidades financiadoras,
junto ao Fundo Municipal de Desenvolvimento
Rural Sustentável;
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XXX – Acompanhar a execução dos projetos
aprovados, verificando o desempenho das
Associações, o resultado dos subprojetos, bem
como orientá-las em relação às prestações de
contas dos projetos;
XXXI – Identificar as necessidades de crédito rural
e apoiar a promoção da assistência técnica às
comunidades rurais;
XXXII – Participar dos treinamentos e cursos de
capacitação promovidos pelos órgãos e entidades
financiadoras dos programas e projetos;
XXXIII – Disponibilizar aos órgãos e entidades
financiadoras as informações quando solicitadas;
XXXIV – Propor reformulação da Lei do CMDRS,
quando for o caso e de acordo com as normas
legais;
XXXV – Estimular a participação de entidades
associativas existentes no município, que não
compõem o Conselho, com direito à voz.
Art. 3º - Integram o CMDRS, os representantes de
entidades da sociedade civil organizada que
representem,
assessorem,
estudem
e/ou
promovam ações voltadas para o apoio e
desenvolvimento sustentável e solidário, cidadania
e promoção de direitos; representantes de
organizações e movimentos da agricultura familiar;
representantes de órgãos do poder público
municipal e representantes de organizações não
governamentais, respeitados os dispositivos
constante na Resolução do Conselho Estadual de
Desenvolvimento Rural Sustentável (CEDRS) de
n° 105/2019 em seu art. 4°, resultando na
composição descrita no artigo seguinte.
Art. 4º - Compõem o CMDRS do município de São
Sebastião de Lagoa de Roça/PB:
1 – Um representante do Poder Executivo
Municipal / Secretaria de Agricultura;
2 – Um representante do Poder Legislativo
Municipal;
3 – Um representante da EMPAER/PB;
4 – Representante(s) de Entidades Públicas que
1
atuem no Setor (Nota : Somado as Instituições
1
acima não devem exceder /3 da composição);
5 - Representante(s) de Entidades da Sociedade
Civil e de Movimentos Sociais que atuem no Setor;
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6 – Um representante de Instituições Religiosas;
7 – Representante(s) do(s) Sindicato(s) de
Classe(s) ligados ao setor agrícola (quantos hajam
em atuação no Município)
8 – Representante(s) das Associações e
Cooperativas Rurais de Agricultores e Agricultoras
Familiares, de Produtores Rurais e demais
2
congêneres (Nota : Este devendo maioria
qualificada).
§ 1º– A cada titular corresponde um suplente, que
substituirá o membro efetivo, em suas ausências
e/ou impedimentos.
§ 2º - Os conselheiros titulares e suplentes devem
ser indicados formalmente, pelas organizações
e/ou entidades, em até 30 dias após a publicação
desta Lei, sendo:
Para Conselheiros Titulares e Suplentes indicado
por órgãos e/ou instituições, a indicação deverá
ser feita em papel timbrado e assinado pelo
responsável do órgão e/ou instituição;
Para Conselheiros Titulares e Suplentes indicados
por Comunidades ou bairros rurais onde haja
associação constituída, a escolha deverá ser feita
em reunião específica para esse fim, buscando a
indicação prioritária de mulheres e jovens rurais,
devendo ser lavrada em Ata assinada pelo
Presidente da Associação e também por todos os
presentes;
As indicações dos conselheiros titulares e
suplentes serão encaminhadas ao Prefeito
Municipal, para nomeação, através de Decreto ou
Portaria Municipal.
Art. 5º - Os Conselheiros do CMDRS elegerão
entre seus componentes, das associações e/ou
cooperativas, em Assembleia Geral, uma Diretoria
com a seguinte composição: Presidente, Vice
Presidente, 1º Secretário(a) e 2º Secretário(a).
Parágrafo único: Que preferencialmente, o cargo
de Presidente do CMDRS, seja ocupado por
representante das Associações e Cooperativas de
Agricultura Familiar.
Art. 6º - Caso um representante do conselho seja
desvinculado da entidade e/ou órgão que antes
participasse, este perderá automaticamente a sua
representação, devendo para tal a entidade e/ou

www.lagoaderoca.pb.gov.br/mensario.htm
Mês: Julho 2021

Página 15 de 90

**JORNAL “O MENS ÁRIO OFICI AL”- 247ª Edição - 30 de Julho de 2021**
órgão indicar outro para substituí-lo. Salvo o cargo
de Presidente que o Vice Presidente eleito,
assumirá automaticamente o cargo. Na ausência
ou impedimento deste, deverá ser realizada uma
eleição para preencher a vaga até o término do
mandato.
Art. 7º - O mandato dos membros do Conselho
Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável –
CMDRS, será de 02(dois) anos, podendo ser
prorrogado por igual período e seu exercício será
sem ônus para os cofres públicos. Após o 2º
mandato, deverá haver renovação de pelo menos
50% dos membros da diretoria, não podendo,
todavia ocupar o mesmo cargo.
Art. 8º - O Executivo Municipal, através dos seus
órgãos e entidades da administração direta e
indireta, fornecerá as condições e as informações
necessárias para o CMDRS cumprir suas
atribuições.
Art. 9º - O CMDRS elaborará o seu Regimento
Interno, para regular o seu funcionamento, dentre
o prazo de até 30 dias, após a nomeação dos/as
Conselheiros/as.

I – Na formulação e execução de Plano Safra
Municipal, construído anualmente, lançado em
julho e avaliado em junho do ano subseqüente,
voltado
ao
fortalecimento
da
produção
agropecuária,
em
bases
de
transição
agroecológica, em perspectiva inclusiva, com
atenção especial a mulher e jovens rurais e as
famílias em situação de pobreza extrema;
II - Fomento às atividades produtivas de Unidades
de Beneficiamento Agroindustriais Familiares e/ou
Associativas, visando a geração de empregos, o
aumento de renda para famílias agricultoras e
produtores rurais;
III – Apoio ao fortalecimento de bens e serviços
públicos relacionados ao Desenvolvimento Rural;
IV - Incentivo a dinamização e diversificação das
atividades do Conselho e de formação de seus
Conselheiros;
V - No fomento da Política Municipal de
Desenvolvimento Rural Sustentável;
VI - Custeio de despesas administrativas.
Art. 14 - Caberá ao CMDRS indicar sobre o uso e
utilização dos Recursos do Fundo Municipal de
Desenvolvimento Rural Sustentável.

Art. 10 - O Conselho Municipal Desenvolvimento
Rural Sustentável de São Sebastião de Lagoa de
Roça/PB, tem como Sede a Secretaria de
Agricultura, onde se dará a arquivo permanente de
toda documentação e dados atinentes as
atividades do Conselho.

§1º Dependerá de deliberação expressa do
CMDRS, a autorização para aplicação de recursos
do Fundo.

CAPÍTULO II
DO FUNDO MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL

§3º Os recursos do Fundo serão consignados no
orçamento do município.

§2º É vedada a utilização dos recursos financeiros
do FMDRS em despesas com pagamento de
pessoal, a qualquer título.

Art. 15 - Constituem Fontes de recursos do Fundo
Municipal do Desenvolvimento Rural Sustentável:
Art. 11 - Fica criado o Fundo Municipal de
Desenvolvimento Rural Sustentável (FMDRS),
instrumento de captação, repasse e aplicação de
recursos destinados a propiciar suporte financeiro
para
a
implantação,
manutenção
e
desenvolvimento de planos, programas, projetos e
ações voltadas ao desenvolvimento rural
sustentável vinculado à Secretaria de Agricultura.
Art. 12 – A ordenação de despesas caberá ao
Secretário Municipal da Agricultura Familiar.
Art. 13 - Os recursos do Fundo Municipal de
Desenvolvimento
Rural
Sustentável
serão
aplicados:
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I - Dotação Orçamentária próprias e as verbas
adicionais estabelecidas no decorrer de cada
exercício;
II - Recursos financeiros oriundos do Governo
Federal, Estadual e Órgãos Públicos ou privados
recebidos diretamente ou por meio de convênios;
III - Recursos financeiros oriundos de organismos
internacionais
de
cooperação,
recebidos
diretamente ou por meio de convênios;
IV - Aporte de capital decorrente de realização de
operações de credito em instituições financeiras
oficiais, quando previamente autorizada em Lei
específica;
V - Rendas provenientes de aplicação de seus
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recursos no mercado de capitais com prévia
autorização do Conselho com retorno exclusivo
para
o
programa
em
atividade;
VI - Recursos financeiros disponibilizados por
linhas de créditos em bancos que venham afirmar
convênio
com
o
Fundo
Municipal
de
Desenvolvimento Rural Sustentável;
VII - Recursos obtidos com Municipalização do
Imposto Territorial Rural (ITR);
VIII - Doações de pessoas físicas e jurídicas,
contribuições,
transferências
de
entidades
nacionais, internacionais, governamentais e não
governamentais;
IX - Recursos oriundos das prestações de serviços
no âmbito da Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente
e Recursos Hídricos pelo Município;
X - Recursos obtidos através de recursos
repatriados de programas fiscais e da aplicação de
multas diversas em favor do Município, em sua
totalidade ou parcial;
XI - Recursos obtidos através da realização de
serviços em propriedades particulares com uso
das máquinas do Município;
XII - Outros recursos de qualquer origem,
concedidos
ou
transferidos,
conforme
o
estabelecido em Lei.

VII - Solicitar, a qualquer tempo e a seu critério, as
informações necessárias ao acompanhamento,
controle e avaliação das atividades a cargo do
Fundo;
VIII - Fiscalizar as atividades dos programas
desenvolvidos
com
recursos
do
Fundo,
requisitando, para tanto e sempre que necessária
auditoria do Poder Executivo;
IX - Aprovar convênios, ajustes, acordos, parcerias
e/ou contratos a serem firmados com recursos do
Fundo;
X - Publicar no Órgão Oficial do Município as
resoluções do CMDRS referentes ao Fundo.

Parágrafo único - Os saldos financeiros do
FMDRS, verificados no final de cada exercício,
serão automaticamente transferidos para o
exercício seguinte.

Art. 18 - O foro do Conselho Municipal de
Desenvolvimento Rural Sustentável de São
Sebastião de Lagoa de Roça/PB é o da cidade de
São Sebastião de Lagoa de Roça/PB.

Parágrafo Único. As receitas descritas neste artigo
serão recolhidas obrigatoriamente em conta
específica a ser aberta e mantida em agência
bancária do Município de preferência.

Art. 19 - Revogam-se as Leis que tratam da
instituição de outros conselhos correlatos.

Art. 16 - São atribuições do CMDRS, em relação
ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural
Sustentável:

Art. 17 - As despesas decorrentes da aplicação
desta Lei no exercício em curso, correrão por
conta de dotação consignada no OrçamentoPrograma do Município, ficando o Chefe do Poder
Executivo autorizado, se necessário, a proceder à
suplementação de recursos e a abertura de
Créditos Especiais.

CAPÍTULO III
DISPOSITIVOS GERAIS

Art. 20 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, ficando revogadas as disposições em
contrário.
São Sebastião de Lagoa de Roça/PB, 21 de julho
de 2021.

I – Construir e implementar o Plano Safra
Municipal;
II - Receber, analisar e deliberar sobre projetos
apresentados ao CMDRS;
III - Propor e deliberar projetos a serem
executados com recursos do Fundo;
IV - Estabelecer parâmetros e diretrizes para a
aplicação dos recursos do Fundo;
V - Acompanhar e avaliar a execução, o
desempenho e os resultados da aplicação dos
recursos financeiros do Fundo;
VI - Avaliar a prestação de contas dos recursos do
Fundo;
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 146/2021.
CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PUBLICO E POR PRAZO DETERMINADO QUE
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB., E A SRA. EDNETE LEONEL DE
SOUZA, CONFORME O DISPOSTO NA LEI
0
MUNICIPAL N 487 DE 02 DE ABRIL DE 2014.
Pelo presente instrumento na melhor
forma de direito, de um lado a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB, CGC. 08.742.439/0001-00,
localizada à Rua José Rodrigues Coura, nº. 53,
centro, nesta cidade de São Sebastião de Lagoa
de Roça - PB, representado pelo Prefeito
Constitucional,
SEVERO
LUIS
DO
NASCIMENTO
NETO,
brasileiro,
casado,
portador do RG nº. 2.XXX.469-SSP/PB, CPF nº.
XXX.377.614-XX, residente e domiciliado na Rua
Juvino Sobreira de Carvalho, n° 28, centro, São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, aqui
denominado de CONTRATANTE, e do outro
lado, EDNETE LEONEL DE SOUZA, brasileira,
casada, RG. nº 3.XXX.816/SSP/PB, CPF nº.
XXX.532.504-37, residente e domiciliada na Rua
Monsenhor José Borges, nº 41, centro, São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, doravante
denominado
CONTRATADA,
celebram
o
presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO, tendo justo e contratado o que a
seguir se contém:
Cláusula Primeira: Constitui fundamento para o
presente contrato a necessidade da contratação
de Profissional TÉCNICA DE LABORATÓRIO,
para exercer suas funções na Policlínica
Municipal, localizada Sede deste Município,
ficando a mesma lotada na Secretaria da Saúde,
contratação
esta
considerada
como
essencialidade do serviço supra mencionado, bem
como, ante a inexistência de profissional
qualificado e concursado nos quadros do
CONTRATANTE, surgindo a situação de
excepcional interesse público;
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Cláusula Segunda: Aos serviços especificados
na cláusula anterior, o CONTRATANTE pagará
mensalmente a CONTRATADA a importância de
R$ 1.100,00 (HUM MIL E CEM REAIS);
Cláusula Terceira: A CONTRATADA declara
que possui nacionalidade brasileira, idade igual
ou superior a 18 (dezoito) anos e boa conduta,
está em dia com as obrigações eleitorais e
militares, goza de boa saúde física e mental e é
detentor do título especificado que comprove a
habilitação para o desempenho da função acima
mencionada;
Cláusula Quarta: A CONTRATADA se obriga a
executar os serviços mencionados em favor da
municipalidade, durante o prazo de vigência deste
instrumento, que é de 06 (seis) meses,
empenhando esforços no desempenho dos
trabalhos realizados;
Cláusula Quinta: Sob pena de dispensa e
outros previstos em lei a CONTRATADA não
poderá
praticar
atos
do
qual
resulte
responsabilidade civil ou administrativa; falta ao
serviço injustamente, chegar com atraso ao local
de trabalho sem justa causa, faltar com respeito
aos seus superiores hierárquicos e colegas,
praticar usuras em qualquer de suas formas,
receber comissões ou vantagens de qualquer
espécies em razão para a qual foi admitido,
empregar material bem como equipamento sob
sua responsabilidade em atividade diversa da
que foi autorizada a praticar, ou seja, o
CONTRATADO obriga-se a todos os deveres
funcionais aplicáveis aos servidores municipais,
submetendo-se, inclusive, no que couberem, às
sanções disciplinares;
Cláusula Sexta: O CONTRATANTE se obriga a
fornecer a CONTRATADA todos os meios
materiais necessários para o exercício de seu
ofício;
Cláusula Sétima: O presente contrato terá início
em 01/06/2021 e término em 31/12/2021;
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Cláusula Oitava: O presente Contrato
rescindisse-se pelo término do prazo nele
especificado, podendo também a rescisão
ocorrer a qualquer tempo ou a critério do
CONTRATANTE, quando a CONTRATADA não
corresponder
ou
desempenhar
insatisfatoriamente atribuições que lhe forem
confiadas, não se exigindo nesta hipótese,
qualquer outra formalidade que não a de
informar, por escrito, tal disposição, não cabendo
em quaisquer casos nenhuma indenização;
Cláusula Nona: A CONTRATADA contribuirá
obrigatoriamente para o INSTITUTO NACIONAL
DE SEGURO SOCIAL – INSS, que fará o
depósito relativo à parte do empregador da
maneira e no valor legalmente estipulado;
Cláusula Décima: O presente Contrato não cria
vínculo empregatício de qualquer maneira e o
tempo de serviço decorrente da presente
contratação não será anotado para quaisquer
efeitos;
Cláusula Décima Primeira: Fica eleito o foro da
Comarca de Esperança – PB., para dirimir
qualquer dúvida originária deste Contrato, com
expressa renúncia de qualquer outro por mais
privilegiados que sejam.
Por se acharem as partes contratantes de
mútuo e pleno acordo, assinam o presente
contrato em 03 (três) vias de igual forma e teor
para um só efeito e único fim, na presença das
testemunhas adiante assinadas.
São Sebastião de Lagoa de RoçaPB., 01 de junho de 2021.

Ednete Leonel de Souza
Contratada
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 147/2021.
CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PUBLICO E POR PRAZO DETERMINADO QUE
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB., E O SR. HELIO VIEIRA DA
SILVA, CONFORME O DISPOSTO NA LEI
0
MUNICIPAL N 487 DE 02 DE ABRIL DE 2014.
Pelo presente instrumento na melhor
forma de direito, de um lado a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB, CGC. 08.742.439/0001-00,
localizada à Rua José Rodrigues Coura, nº. 53,
centro, nesta cidade de São Sebastião de Lagoa
de Roça - PB, representado pelo Prefeito
Constitucional,
SEVERO
LUIS
DO
NASCIMENTO
NETO,
brasileiro,
casado,
portador do RG nº. 2.XXX.469-SSP/PB, CPF nº.
XXX.377.614-XX, residente e domiciliado na Rua
Juvino Sobreira de Carvalho, n° 28, centro, São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, aqui
denominado de CONTRATANTE, e do outro
lado, HELIO VIEIRA DA SILVA, brasileiro,
solteiro, RG. nº 4.XXX.368/SSDS/PB, CPF nº.
XXX.127.474-83, residente e domiciliado no Sítio
Santerém, s/nº, zona rural, São Sebastião de
Lagoa de Roça PB, doravante denominada
CONTRATADO,
celebram
o
presente
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,
tendo justo e contratado o que a seguir se
contém:
Cláusula Primeira: Constitui fundamento para o
presente contrato a necessidade da contratação
de Profissional PROFESSOR, para exercer suas
funções na Escola Municipal de Ensino
Fundamental Antônio Pedro dos Santos, ficando o
mesmo lotada na Secretaria de Educação do
Município, contratação esta considerada como
essencialidade do serviço supra mencionado, bem
como, ante a inexistência de profissional
qualificado e concursado nos quadros do
CONTRATANTE, surgindo a situação de
excepcional interesse público;
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Cláusula Segunda: Aos serviços especificados
na cláusula anterior, o CONTRATANTE pagará
mensalmente ao CONTRATADO a importância
de um Salário Mínimo Vigente por Lei;
Cláusula Terceira: O CONTRATADO declara
que possui nacionalidade brasileira, idade igual
ou superior a 18 (dezoito) anos e boa conduta,
está em dia com as obrigações eleitorais e
militares, goza de boa saúde física e mental e é
detentor do título especificado que comprove a
habilitação para o desempenho da função acima
mencionada;
Cláusula Quarta: O CONTRATADO se obriga a
executar os serviços mencionados em favor da
municipalidade, durante o prazo de vigência deste
instrumento, que é de 06 (seis) meses,
empenhando esforços no desempenho dos
trabalhos realizados;
Cláusula Quinta: Sob pena de dispensa e
outros previstos em lei o CONTRATADO não
poderá
praticar
atos
do
qual
resulte
responsabilidade civil ou administrativa; falta ao
serviço injustamente, chegar com atraso ao local
de trabalho sem justa causa, faltar com respeito
aos seus superiores hierárquicos e colegas,
praticar usuras em qualquer de suas formas,
receber comissões ou vantagens de qualquer
espécies em razão para a qual foi admitido,
empregar material bem como equipamento sob
sua responsabilidade em atividade diversa da
que foi autorizada a praticar, ou seja, o
CONTRATADO obriga-se a todos os deveres
funcionais aplicáveis aos servidores municipais,
submetendo-se, inclusive, no que couberem, às
sanções disciplinares;

Cláusula Oitava: O presente Contrato
rescindisse-se pelo término do prazo nele
especificado, podendo também a rescisão
ocorrer a qualquer tempo ou a critério do
CONTRATANTE, quando o CONTRATADO não
corresponder
ou
desempenhar
insatisfatoriamente atribuições que lhe forem
confiadas, não se exigindo nesta hipótese,
qualquer outra formalidade que não a de
informar, por escrito, tal disposição, não cabendo
em quaisquer casos nenhuma indenização;
Cláusula Nona: O CONTRATADO contribuirá
obrigatoriamente para o INSTITUTO NACIONAL
DE SEGURO SOCIAL – INSS, que fará o
depósito relativo à parte do empregador da
maneira e no valor legalmente estipulado;
Cláusula Décima: O presente Contrato não cria
vínculo empregatício de qualquer maneira e o
tempo de serviço decorrente da presente
contratação não será anotado para quaisquer
efeitos;
Cláusula Décima Primeira: Fica eleito o foro da
Comarca de Esperança – PB., para dirimir
qualquer dúvida originária deste Contrato, com
expressa renúncia de qualquer outro por mais
privilegiados que sejam.
Por se acharem as partes contratantes de
mútuo e pleno acordo, assinam o presente
contrato em 03 (três) vias de igual forma e teor
para um só efeito e único fim, na presença das
testemunhas adiante assinadas.
São Sebastião de Lagoa de Roça,
PB, 01 de junho de 2021.

Cláusula Sexta: O CONTRATANTE se obriga a
fornecer ao CONTRATADO todos os meios
materiais necessários para o exercício de seu
ofício;
Cláusula Sétima: O presente contrato terá início
em 01/06/2021 e término em 31/12/2021;
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HELIO VIEIRA DA SILVA
Contratado
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 148/2021.
CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PUBLICO E POR PRAZO DETERMINADO QUE
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB., E A SRA. LAISE DE OLIVEIRA E
SOUZA, CONFORME O DISPOSTO NA LEI
0
MUNICIPAL N 487 DE 02 DE ABRIL DE 2014.
Pelo presente instrumento na melhor
forma de direito, de um lado a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB, CGC. 08.742.439/0001-00,
localizada à Rua José Rodrigues Coura, nº. 53,
centro, nesta cidade de São Sebastião de Lagoa
de Roça - PB, representado pelo Prefeito
Constitucional,
SEVERO
LUIS
DO
NASCIMENTO
NETO,
brasileiro,
casado,
portador do RG nº. 2.XXX.469-SSP/PB, CPF nº.
XXX.377.614-XX, residente e domiciliado na Rua
Juvino Sobreira de Carvalho, n° 28, centro, São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, aqui
denominado de CONTRATANTE, e do outro
lado, LAISE DE OLIVEIRA E SOUZA, brasileira,
casada, RG. nº 2.XXX.925/SSP/PB, CPF nº.
XXX.721.554-22, residente e domiciliada na Rua
Otacilio Nepomuceno, nº 695, Catolé, Campina
Grande
PB,
doravante
denominado
CONTRATADA,
celebram
o
presente
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,
tendo justo e contratado o que a seguir se
contém:
Cláusula Primeira: Constitui fundamento para o
presente contrato a necessidade da contratação
de Profissional MÉDICA, para exercer suas
funções na Unidade de Saúde da Família Santa
Terezinha, localizada Sede deste Município,
ficando a mesma lotada na Secretaria da Saúde,
contratação
esta
considerada
como
essencialidade do serviço supra mencionado, bem
como, ante a inexistência de profissional
qualificado e concursado nos quadros do
CONTRATANTE, surgindo a situação de
excepcional interesse público;
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Cláusula Segunda: Aos serviços especificados
na cláusula anterior, o CONTRATANTE pagará
mensalmente a CONTRATADA a importância de
R$ 9.000,00 (NOVE MIL REAIS), mais uma
Gratificação COVID-19 de R$ 3.000,00 (TRÊS
MIL REAIS);
Cláusula Terceira: A CONTRATADA declara
que possui nacionalidade brasileira, idade igual
ou superior a 18 (dezoito) anos e boa conduta,
está em dia com as obrigações eleitorais e
militares, goza de boa saúde física e mental e é
detentor do título especificado que comprove a
habilitação para o desempenho da função acima
mencionada;
Cláusula Quarta: A CONTRATADA se obriga a
executar os serviços mencionados em favor da
municipalidade, durante o prazo de vigência deste
instrumento, que é de 06 (seis) meses,
empenhando esforços no desempenho dos
trabalhos realizados;
Cláusula Quinta: Sob pena de dispensa e
outros previstos em lei a CONTRATADA não
poderá
praticar
atos
do
qual
resulte
responsabilidade civil ou administrativa; falta ao
serviço injustamente, chegar com atraso ao local
de trabalho sem justa causa, faltar com respeito
aos seus superiores hierárquicos e colegas,
praticar usuras em qualquer de suas formas,
receber comissões ou vantagens de qualquer
espécies em razão para a qual foi admitido,
empregar material bem como equipamento sob
sua responsabilidade em atividade diversa da
que foi autorizada a praticar, ou seja, o
CONTRATADO obriga-se a todos os deveres
funcionais aplicáveis aos servidores municipais,
submetendo-se, inclusive, no que couberem, às
sanções disciplinares;
Cláusula Sexta: O CONTRATANTE se obriga a
fornecer a CONTRATADA todos os meios
materiais necessários para o exercício de seu
ofício;
Cláusula Sétima: O presente contrato terá início
em 15/05/2021 e término em 15/12/2021;
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Cláusula Oitava: O presente Contrato
rescindisse-se pelo término do prazo nele
especificado, podendo também a rescisão
ocorrer a qualquer tempo ou a critério do
CONTRATANTE, quando a CONTRATADA não
corresponder
ou
desempenhar
insatisfatoriamente atribuições que lhe forem
confiadas, não se exigindo nesta hipótese,
qualquer outra formalidade que não a de
informar, por escrito, tal disposição, não cabendo
em quaisquer casos nenhuma indenização;
Cláusula Nona: A CONTRATADA contribuirá
obrigatoriamente para o INSTITUTO NACIONAL
DE SEGURO SOCIAL – INSS, que fará o
depósito relativo à parte do empregador da
maneira e no valor legalmente estipulado;
Cláusula Décima: O presente Contrato não cria
vínculo empregatício de qualquer maneira e o
tempo de serviço decorrente da presente
contratação não será anotado para quaisquer
efeitos;
Cláusula Décima Primeira: Fica eleito o foro da
Comarca de Esperança – PB., para dirimir
qualquer dúvida originária deste Contrato, com
expressa renúncia de qualquer outro por mais
privilegiados que sejam.
Por se acharem as partes contratantes de
mútuo e pleno acordo, assinam o presente
contrato em 03 (três) vias de igual forma e teor
para um só efeito e único fim, na presença das
testemunhas adiante assinadas.
São Sebastião de Lagoa de RoçaPB., 15 de maio de 2021.

Laise de Oliveira e Souza
Contratada
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 149/2021.
CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PUBLICO E POR PRAZO DETERMINADO QUE
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB., E A SRA. MARIA SALETE DE
ARRUDA SILVA, CONFORME O DISPOSTO NA
0
LEI MUNICIPAL N 487 DE 02 DE ABRIL DE
2014.
Pelo presente instrumento na melhor
forma de direito, de um lado a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB, CGC. 08.742.439/0001-00,
localizada à Rua José Rodrigues Coura, nº. 53,
centro, nesta cidade de São Sebastião de Lagoa
de Roça - PB, representado pelo Prefeito
Constitucional,
SEVERO
LUIS
DO
NASCIMENTO
NETO,
brasileiro,
casado,
portador do RG nº. 2.XXX.469-SSP/PB, CPF nº.
XXX.377.614-XX, residente e domiciliado na Rua
Juvino Sobreira de Carvalho, n° 28, centro, São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, aqui
denominado de CONTRATANTE, e do outro
lado, MARIA SALETE DE ARRUDA SILVA,
brasileira, casada, RG. nº 2.XXX.238/SSP/PB,
CPF nº. XXX.532.434-XX, residente e domiciliada
na Rua Inácio Clementino nº 120, centro, São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, doravante
denominado
CONTRATADA,
celebram
o
presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO, tendo justo e contratado o que a
seguir se contém:
Cláusula Primeira: Constitui fundamento para o
presente contrato a necessidade da contratação
de Profissional AUXILIAR DE SERVIÇOS
GERAIS, para exercer suas funções na Secretaria
Municipal de Educação, localizada na Sede deste
Município, ficando a mesma lotada na Secretaria
de Educação, contratação esta considerada como
essencialidade do serviço supra mencionado, bem
como, ante a inexistência de profissional
qualificado e concursado nos quadros do
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CONTRATANTE, surgindo
excepcional interesse público;

a

situação

de

Cláusula Segunda: Aos serviços especificados
na cláusula anterior, o CONTRATANTE pagará
mensalmente ao CONTRATADO a importância
de um Salário Mínimo Nacional Vigente por Lei;
Cláusula Terceira: O CONTRATADO declara
que possui nacionalidade brasileira, idade igual
ou superior a 18 (dezoito) anos e boa conduta,
está em dia com as obrigações eleitorais e
militares, goza de boa saúde física e mental e é
detentor do título especificado que comprove a
habilitação para o desempenho da função acima
mencionada;
Cláusula Quarta: O CONTRATADO se obriga a
executar os serviços mencionados em favor da
municipalidade, durante o prazo de vigência deste
instrumento, que é de 06 (seis) meses,
empenhando esforços no desempenho dos
trabalhos realizados;
Cláusula Quinta: Sob pena de dispensa e
outros previstos em lei a CONTRATADA não
poderá
praticar
atos
do
qual
resulte
responsabilidade civil ou administrativa; falta ao
serviço injustamente, chegar com atraso ao local
de trabalho sem justa causa, faltar com respeito
aos seus superiores hierárquicos e colegas,
praticar usuras em qualquer de suas formas,
receber comissões ou vantagens de qualquer
espécies em razão para a qual foi admitido,
empregar material bem como equipamento sob
sua responsabilidade em atividade diversa da
que foi autorizada a praticar, ou seja, a
CONTRATADA obriga-se a todos os deveres
funcionais aplicáveis aos servidores municipais,
submetendo-se, inclusive, no que couberem, às
sanções disciplinares;
Cláusula Sexta: O CONTRATANTE se obriga a
fornecer a CONTRATADA todos os meios
materiais necessários para o exercício de seu
ofício;
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Cláusula Sétima: O presente contrato terá início
em 01/06/2021 e término em 31/12/2021;
Cláusula Oitava: O presente Contrato
rescindisse-se pelo término do prazo nele
especificado, podendo também a rescisão
ocorrer a qualquer tempo ou a critério do
CONTRATANTE, quando a CONTRATADA não
corresponder
ou
desempenhar
insatisfatoriamente atribuições que lhe forem
confiadas, não se exigindo nesta hipótese,
qualquer outra formalidade que não a de
informar, por escrito, tal disposição, não cabendo
em quaisquer casos nenhuma indenização;
Cláusula Nona: A CONTRATADA contribuirá
obrigatoriamente para o INSTITUTO NACIONAL
DE SEGURO SOCIAL – INSS, que fará o
depósito relativo à parte do empregador da
maneira e no valor legalmente estipulado;
Cláusula Décima: O presente Contrato não cria
vínculo empregatício de qualquer maneira e o
tempo de serviço decorrente da presente
contratação não será anotado para quaisquer
efeitos;
Cláusula Décima Primeira: Fica eleito o foro da
Comarca de Esperança – PB., para dirimir
qualquer dúvida originária deste Contrato, com
expressa renúncia de qualquer outro por mais
privilegiados que sejam.
Por se acharem as partes contratantes de
mútuo e pleno acordo, assinam o presente
contrato em 03 (três) vias de igual forma e teor
para um só efeito e único fim, na presença das
testemunhas adiante assinadas.
São Sebastião de Lagoa de Roça,
PB, 01 de junho de 2021.

Maria Salete de Arruda Silva
Contratada
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 150/2021.
CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PUBLICO E POR PRAZO DETERMINADO QUE
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB., E A SRA. ADEILMA FARIAS
ALVES, CONFORME O DISPOSTO NA LEI
0
MUNICIPAL N 487 DE 02 DE ABRIL DE 2014.
Pelo presente instrumento na melhor
forma de direito, de um lado a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB, CGC. 08.742.439/0001-00,
localizada à Rua José Rodrigues Coura, nº. 53,
centro, nesta cidade de São Sebastião de Lagoa
de Roça - PB, representado pelo Prefeito
Constitucional,
SEVERO
LUIS
DO
NASCIMENTO
NETO,
brasileiro,
casado,
portador do RG nº. 2.XXX.469-SSP/PB, CPF nº.
XXX.377.614-XX, residente e domiciliado na Rua
Juvino Sobreira de Carvalho, n° 28, centro, São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, aqui
denominado de CONTRATANTE, e do outro
lado, ADEILMA FARIAS ALVES, brasileira,
casada,
RG.
nº1.XXX.084-SSP/PB,
CPF
nº.XXX.909.204-00, residente e domiciliada no
Sítio Canta Galo, s/n, zona rural deste Município
de São Sebastião de Lagoa de Roça - PB,
doravante
denominada
CONTRATADA,
celebram
o
presente
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
POR
EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, tendo
justo e contratado o que a seguir se contém:
Cláusula Primeira: Constitui fundamento para o
presente contrato a necessidade da contratação
de Profissional AUXILIAR DE SERVIÇOS
GERAIS, com uma carga horária de 40 horas
semanais, para prestar seus serviços na Unidade
de Saúde do Sítio Canta Galo, deste Município,
ficando a mesma lotada na Secretaria da Saúde,
contratação
esta
considerada
como
essencialidade do serviço supra mencionado, bem
como, ante a inexistência de profissional
concursado nos quadros do CONTRATANTE,
suficiente para atender a demanda necessária,
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surgindo a situação de excepcional interesse
público;
Cláusula Segunda: Aos serviços especificados
na cláusula anterior, a CONTRATANTE pagará
mensalmente a CONTRATADA a importância de
01 (UM) Salário Mínimo Vigente por Lei;
Cláusula Terceira: A CONTRATADA declara
que possui nacionalidade brasileira, idade igual
ou superior a 18 (dezoito) anos e boa conduta,
está em dia com as obrigações eleitorais e
militares, goza de boa saúde física e mental e é
detentor do título especificado que comprove a
habilitação para o desempenho da função acima
mencionada;
Cláusula Quarta: A CONTRATADA se obriga a
executar os serviços mencionados em favor da
municipalidade, durante o prazo de vigência deste
instrumento, que é de 06 (seis) meses, a partir da
data de sua Publicação, empenhando esforços no
desempenho dos trabalhos realizados;
Cláusula Quinta: Sob pena de dispensa e
outros previstos em lei a CONTRATADA não
poderá
praticar
atos
do
qual
resulte
responsabilidade civil ou administrativa; falta ao
serviço injustamente, chegar com atraso ao local
de trabalho sem justa causa, faltar com respeito
aos seus superiores hierárquicos e colegas,
praticar usuras em qualquer de suas formas,
receber comissões ou vantagens de qualquer
espécies em razão para a qual foi admitido,
empregar material bem como equipamento sob
sua responsabilidade em atividade diversa da
que foi autorizada a praticar, ou seja, a
CONTRATADA obriga-se a todos os deveres
funcionais aplicáveis aos servidores municipais,
submetendo-se, inclusive, no que couberem, às
sanções disciplinares;
Cláusula Sexta: O CONTRATANTE se obriga a
fornecer a CONTRATADA todos os meios
materiais necessários para o exercício de seu
ofício;
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Cláusula Sétima: O presente contrato terá início
em 04/07/2021 e término em 31/12/2021;
Cláusula Oitava: O presente Contrato
rescindisse-se pelo término do prazo nele
especificado, podendo também a rescisão
ocorrer a qualquer tempo ou a critério do
CONTRATANTE, quando a CONTRATADA não
corresponder
ou
desempenhar
insatisfatoriamente atribuições que lhe forem
confiadas, não se exigindo nesta hipótese,
qualquer outra formalidade que não a de
informar, por escrito, tal disposição, não cabendo
em quaisquer casos nenhuma indenização;
Cláusula Nona: A CONTRATADA contribuirá
obrigatoriamente para o INSTITUTO NACIONAL
DE SEGURO SOCIAL – INSS, que fará o
depósito relativo à parte do empregador da
maneira e no valor legalmente estipulado;
Cláusula Décima: O presente Contrato não cria
vínculo empregatício de qualquer maneira e o
tempo de serviço decorrente da presente
contratação não será anotado para quaisquer
efeitos;
Cláusula Décima Primeira: Fica eleito o foro da
Comarca de Esperança – PB., para dirimir
qualquer dúvida originária deste Contrato, com
expressa renúncia de qualquer outro por mais
privilegiados que sejam.
Por se acharem as partes contratantes de
mútuo e pleno acordo, assinam o presente
contrato em 03 (três) vias de igual forma e teor
para um só efeito e único fim, na presença das
testemunhas adiante assinadas.
São Sebastião de Lagoa de Roça,
PB, 04 de julho de 2021.

Adeilma Farias Alves
Contratada
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 151/2021.
CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PUBLICO E POR PRAZO DETERMINADO QUE
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB., E O SR. ADELSON LIMA DOS
SANTOS, CONFORME O DISPOSTO NA LEI
0
MUNICIPAL N 487 DE 02 DE ABRIL DE 2014.
Pelo presente instrumento na melhor
forma de direito, de um lado a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB, CGC. 08.742.439/0001-00,
localizada à Rua José Rodrigues Coura, nº. 53,
centro, nesta cidade de São Sebastião de Lagoa
de Roça - PB, representado pelo Prefeito
Constitucional,
SEVERO
LUIS
DO
NASCIMENTO
NETO,
brasileiro,
casado,
portador do RG nº. 2.XXX.469-SSP/PB, CPF nº.
XXX.377.614-XX, residente e domiciliado na Rua
Juvino Sobreira de Carvalho, n° 28, centro, São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, aqui
denominado de CONTRATANTE, e do outro
lado, ADELSON LIMA DOS SANTOS, brasileiro,
casado, RG. nº 1.XXX.505-SSP/PB, CPF nº.
XXX.041.234-34, residente e domiciliado na Rua
Antonio Apolinário da Silva, nº 38, centro, São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, doravante
denominado
CONTRATADO,
celebram
o
presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO, tendo justo e contratado o que a
seguir se contém:
Cláusula Primeira: Constitui fundamento para o
presente contrato a necessidade da contratação
de Profissional AUXILIAR DE SERVIÇOS
GERAIS, com uma carga horária de 40 horas
semanais, para exercer suas funções na
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo,
ficando o mesmo lotado na Secretaria de Obras e
Urbanismo, contratação esta considerada como
essencialidade do serviço supra mencionado, bem
como, ante a inexistência de profissional
qualificado e concursado nos quadros do
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CONTRATANTE, surgindo
excepcional interesse público;

a

situação

de

Cláusula Segunda: Aos serviços especificados
na cláusula anterior, o CONTRATANTE pagará
mensalmente ao CONTRATADO a importância
de um salário mínimo vigente por lei;
Cláusula Terceira: O CONTRATADO declara
que possui nacionalidade brasileira, idade igual
ou superior a 18 (dezoito) anos e boa conduta,
está em dia com as obrigações eleitorais e
militares, goza de boa saúde física e mental e é
detentor do título especificado que comprove a
habilitação para o desempenho da função acima
mencionada;
Cláusula Quarta: O CONTRATADO se obriga a
executar os serviços mencionados em favor da
municipalidade, durante o prazo de vigência deste
instrumento, que é de 06 (seis) meses,
empenhando esforços no desempenho dos
trabalhos realizados;
Cláusula Quinta: Sob pena de dispensa e
outros previstos em lei o CONTRATADO não
poderá
praticar
atos
do
qual
resulte
responsabilidade civil ou administrativa; falta ao
serviço injustamente, chegar com atraso ao local
de trabalho sem justa causa, faltar com respeito
aos seus superiores hierárquicos e colegas,
praticar usuras em qualquer de suas formas,
receber comissões ou vantagens de qualquer
espécies em razão para a qual foi admitido,
empregar material bem como equipamento sob
sua responsabilidade em atividade diversa da
que foi autorizada a praticar, ou seja, o
CONTRATADO obriga-se a todos os deveres
funcionais aplicáveis aos servidores municipais,
submetendo-se, inclusive, no que couberem, às
sanções disciplinares;
Cláusula Sexta: O CONTRATANTE se obriga a
fornecer o CONTRATADO todos os meios
materiais necessários para o exercício de seu
ofício;
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Cláusula Sétima: O presente contrato terá início
em 04/07/2021 e término em 31/12/2021;
Cláusula Oitava: O presente Contrato
rescindisse-se pelo término do prazo nele
especificado, podendo também a rescisão
ocorrer a qualquer tempo ou a critério do
CONTRATANTE, quando o CONTRATADO não
corresponder
ou
desempenhar
insatisfatoriamente atribuições que lhe forem
confiadas, não se exigindo nesta hipótese,
qualquer outra formalidade que não a de
informar, por escrito, tal disposição, não cabendo
em quaisquer casos nenhuma indenização;
Cláusula Nona: O CONTRATADO contribuirá
obrigatoriamente para o INSTITUTO NACIONAL
DE SEGURO SOCIAL – INSS, que fará o
depósito relativo à parte do empregador da
maneira e no valor legalmente estipulado;
Cláusula Décima: O presente Contrato não cria
vínculo empregatício de qualquer maneira e o
tempo de serviço decorrente da presente
contratação não será anotado para quaisquer
efeitos;
Cláusula Décima Primeira: Fica eleito o foro da
Comarca de Esperança – PB., para dirimir
qualquer dúvida originária deste Contrato, com
expressa renúncia de qualquer outro por mais
privilegiados que sejam.
Por se acharem as partes contratantes de
mútuo e pleno acordo, assinam o presente
contrato em 03 (três) vias de igual forma e teor
para um só efeito e único fim, na presença das
testemunhas adiante assinadas.
São Sebastião de Lagoa de Roça,
PB, 04 de julho de 2021.

Adelson Lima dos Santos
Contratado
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 152/2021.
CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PUBLICO E POR PRAZO DETERMINADO QUE
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB., E O SR. ADEMIR VENTURA
CAVALCANTE, CONFORME O DISPOSTO NA
0
LEI MUNICIPAL N 487 DE 02 DE ABRIL DE
2014.
Pelo presente instrumento na melhor
forma de direito, de um lado a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB, CGC. 08.742.439/0001-00,
localizada à Rua José Rodrigues Coura, nº. 53,
centro, nesta cidade de São Sebastião de Lagoa
de Roça - PB, representado pelo Prefeito
Constitucional,
SEVERO
LUIS
DO
NASCIMENTO
NETO,
brasileiro,
casado,
portador do RG nº. 2.XXX.469-SSP/PB, CPF nº.
XXX.377.614-XX, residente e domiciliado na Rua
Juvino Sobreira de Carvalho, n° 28, centro, São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, aqui
denominado de CONTRATANTE, e do outro
lado, ADEMIR VENTURA CAVALCANTE,
brasileiro, casado, RG. nº 4.XXX.373/SSP/PB,
CPF nº. XXX.131.004-24, residente e domiciliado
o
na Rua Josefa Farias da Trindade, s/n , centro,
São Sebastião de Lagoa de Roça-PB, doravante
denominado
CONTRATADO,
celebram
o
presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO, tendo justo e contratado o que a
seguir se contém:
Cláusula Primeira: Constitui fundamento para o
presente contrato a necessidade da contratação
de Profissional AUXILIAR DE SERVIÇOS
GERAIS, com uma carga horária de 40 horas
semanais, para exercer suas funções na
Secretaria de Obras e Urbanismo desde
Município, ficando o mesmo lotado na Secretaria
de Obras e Urbanismo, contratação esta
considerada como essencialidade do serviço
supra mencionado, bem como, ante a inexistência
de profissional qualificado e concursado nos
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quadros do CONTRATANTE, surgindo a situação
de excepcional interesse público;
Cláusula Segunda: Aos serviços especificados
na cláusula anterior, o CONTRATANTE pagará
mensalmente ao CONTRATADO a importância
de 01 (um) Salário Mínimo Vigente por Lei;
Cláusula Terceira: O CONTRATADO declara
que possui nacionalidade brasileira, idade igual
ou superior a 18 (dezoito) anos e boa conduta,
está em dia com as obrigações eleitorais e
militares, goza de boa saúde física e mental e é
detentor do título especificado que comprove a
habilitação para o desempenho da função acima
mencionada;
Cláusula Quarta: O CONTRATADO se obriga a
executar os serviços mencionados em favor da
municipalidade, durante o prazo de vigência deste
instrumento, que é de 06 (seis) meses,
empenhando esforços no desempenho dos
trabalhos realizados;
Cláusula Quinta: Sob pena de dispensa e
outros previstos em lei o CONTRATADO não
poderá
praticar
atos
do
qual
resulte
responsabilidade civil ou administrativa; falta ao
serviço injustamente, chegar com atraso ao local
de trabalho sem justa causa, faltar com respeito
aos seus superiores hierárquicos e colegas,
praticar usuras em qualquer de suas formas,
receber comissões ou vantagens de qualquer
espécies em razão para a qual foi admitido,
empregar material bem como equipamento sob
sua responsabilidade em atividade diversa da
que foi autorizada a praticar, ou seja, o
CONTRATADO obriga-se a todos os deveres
funcionais aplicáveis aos servidores municipais,
submetendo-se, inclusive, no que couberem, às
sanções disciplinares;
Cláusula Sexta: O CONTRATANTE se obriga a
fornecer ao CONTRATADO todos os meios
materiais necessários para o exercício de seu
ofício;
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Cláusula Sétima: O presente contrato terá início
em 04/07/2021 e término em 31/12/2021;
Cláusula Oitava: O presente Contrato
rescindisse-se pelo término do prazo nele
especificado, podendo também a rescisão
ocorrer a qualquer tempo ou a critério do
CONTRATANTE, quando o CONTRATADO não
corresponder
ou
desempenhar
insatisfatoriamente atribuições que lhe forem
confiadas, não se exigindo nesta hipótese,
qualquer outra formalidade que não a de
informar, por escrito, tal disposição, não cabendo
em quaisquer casos nenhuma indenização;
Cláusula Nona: O CONTRATADO contribuirá
obrigatoriamente para o INSTITUTO NACIONAL
DE SEGURO SOCIAL – INSS, que fará o
depósito relativo à parte do empregador da
maneira e no valor legalmente estipulado;
Cláusula Décima: O presente Contrato não cria
vínculo empregatício de qualquer maneira e o
tempo de serviço decorrente da presente
contratação não será anotado para quaisquer
efeitos;
Cláusula Décima Primeira: Fica eleito o foro da
Comarca de Esperança – PB., para dirimir
qualquer dúvida originária deste Contrato, com
expressa renúncia de qualquer outro por mais
privilegiados que sejam.
Por se acharem as partes contratantes de
mútuo e pleno acordo, assinam o presente
contrato em 03 (três) vias de igual forma e teor
para um só efeito e único fim, na presença das
testemunhas adiante assinadas.
São Sebastião de Lagoa de Roça,
PB, 04 de julho de 2021.

Ademir Ventura Cavalcante
Contratado
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 153/2021.
CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PUBLICO E POR PRAZO DETERMINADO QUE
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB., E O SR. AFONSO MARTINS DE
OLIVEIRA, CONFORME O DISPOSTO NA LEI
0
MUNICIPAL N 487 DE 02 DE ABRIL DE 2014.
Pelo presente instrumento na melhor
forma de direito, de um lado a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB, CGC. 08.742.439/0001-00,
localizada à Rua José Rodrigues Coura, nº. 53,
centro, nesta cidade de São Sebastião de Lagoa
de Roça - PB, representado pelo Prefeito
Constitucional,
SEVERO
LUIS
DO
NASCIMENTO
NETO,
brasileiro,
casado,
portador do RG nº. 2.XXX.469-SSP/PB, CPF nº.
XXX.377.614-XX, residente e domiciliado na Rua
Juvino Sobreira de Carvalho, n° 28, centro, São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, aqui
denominado de CONTRATANTE, e do outro
lado, AFONSO MARTINS DE OLIVEIRA,
brasileiro, casado, RG. nº 3.XXX.605/SSP/PB,
CPF nº. XXX.053.234-54, residente e domiciliado
no Sítio Manguape, zona rural deste Município,
São Sebastião de Lagoa de Roça-PB, doravante
denominado
CONTRATADO,
celebram
o
presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO, tendo justo e contratado o que a
seguir se contém:
Cláusula Primeira: Constitui fundamento para o
presente contrato a necessidade da contratação
de Profissional AUXILIAR DE SERVIÇOS
GERAIS, com uma carga horária de 40 horas
semanais, para exercer suas funções na
Secretaria de Obras e Urbanismo desde
Município, ficando o mesmo lotado na Secretaria
de Obras e Urbanismo, contratação esta
considerada como essencialidade do serviço
supra mencionado, bem como, ante a inexistência
de profissional qualificado e concursado nos
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quadros do CONTRATANTE, surgindo a situação
de excepcional interesse público;

Cláusula Sétima: O presente contrato terá início
em 04/07/2021 e término em 31/12/2021;

Cláusula Segunda: Aos serviços especificados
na cláusula anterior, o CONTRATANTE pagará
mensalmente ao CONTRATADO a importância
de 01 (um) Salário Mínimo Vigente por Lei;

Cláusula Oitava: O presente Contrato
rescindisse-se pelo término do prazo nele
especificado, podendo também a rescisão
ocorrer a qualquer tempo ou a critério do
CONTRATANTE, quando o CONTRATADO não
corresponder
ou
desempenhar
insatisfatoriamente atribuições que lhe forem
confiadas, não se exigindo nesta hipótese,
qualquer outra formalidade que não a de
informar, por escrito, tal disposição, não cabendo
em quaisquer casos nenhuma indenização;

Cláusula Terceira: O CONTRATADO declara
que possui nacionalidade brasileira, idade igual
ou superior a 18 (dezoito) anos e boa conduta,
está em dia com as obrigações eleitorais e
militares, goza de boa saúde física e mental e é
detentor do título especificado que comprove a
habilitação para o desempenho da função acima
mencionada;
Cláusula Quarta: O CONTRATADO se obriga a
executar os serviços mencionados em favor da
municipalidade, durante o prazo de vigência deste
instrumento, que é de 06 (seis) meses,
empenhando esforços no desempenho dos
trabalhos realizados;
Cláusula Quinta: Sob pena de dispensa e
outros previstos em lei o CONTRATADO não
poderá
praticar
atos
do
qual
resulte
responsabilidade civil ou administrativa; falta ao
serviço injustamente, chegar com atraso ao local
de trabalho sem justa causa, faltar com respeito
aos seus superiores hierárquicos e colegas,
praticar usuras em qualquer de suas formas,
receber comissões ou vantagens de qualquer
espécies em razão para a qual foi admitido,
empregar material bem como equipamento sob
sua responsabilidade em atividade diversa da
que foi autorizada a praticar, ou seja, o
CONTRATADO obriga-se a todos os deveres
funcionais aplicáveis aos servidores municipais,
submetendo-se, inclusive, no que couberem, às
sanções disciplinares;
Cláusula Sexta: O CONTRATANTE se obriga a
fornecer ao CONTRATADO todos os meios
materiais necessários para o exercício de seu
ofício;
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Cláusula Nona: O CONTRATADO contribuirá
obrigatoriamente para o INSTITUTO NACIONAL
DE SEGURO SOCIAL – INSS, que fará o
depósito relativo à parte do empregador da
maneira e no valor legalmente estipulado;
Cláusula Décima: O presente Contrato não cria
vínculo empregatício de qualquer maneira e o
tempo de serviço decorrente da presente
contratação não será anotado para quaisquer
efeitos;
Cláusula Décima Primeira: Fica eleito o foro da
Comarca de Esperança – PB., para dirimir
qualquer dúvida originária deste Contrato, com
expressa renúncia de qualquer outro por mais
privilegiados que sejam.
Por se acharem as partes contratantes de
mútuo e pleno acordo, assinam o presente
contrato em 03 (três) vias de igual forma e teor
para um só efeito e único fim, na presença das
testemunhas adiante assinadas.
São Sebastião de Lagoa de Roça,
PB, 04 de julho de 2021.

Afonso Martins de Oliveira
Contratado
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 154/2021.
CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PUBLICO E POR PRAZO DETERMINADO QUE
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE
ROÇA-PB.,
E
A
SRA.
AMANDA
FERNANDES
PEREIRA,
CONFORME
O
0
DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N 487 DE 02 DE
ABRIL DE 2014.
Pelo presente instrumento na melhor
forma de direito, de um lado a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB, CGC. 08.742.439/0001-00,
localizada à Rua José Rodrigues Coura, nº. 53,
centro, nesta cidade de São Sebastião de Lagoa
de Roça - PB, representado pelo Prefeito
Constitucional,
SEVERO
LUIS
DO
NASCIMENTO
NETO,
brasileiro,
casado,
portador do RG nº. 2.XXX.469-SSP/PB, CPF nº.
XXX.377.614-XX, residente e domiciliado na Rua
Juvino Sobreira de Carvalho, n° 28, centro, São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, aqui
denominado de CONTRATANTE, e do outro
lado,
AMANDA
FERNANDES
PEREIRA,
brasileira, casada, RG. nº 4.XXX.915/SSP/PB,
CPF nº. XXX.526.204-51, residente e domiciliada
no Sítio Tanques, s/nº, zona rural deste Município
de São Sebastião de Lagoa de Roça PB,
doravante
denominada
CONTRATADA,
celebram
o
presente
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
POR
EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, tendo
justo e contratado o que a seguir se contém:
Cláusula Primeira: Constitui fundamento para o
presente contrato a necessidade da contratação
de Profissional AGENTE COMUNITÁRIA DE
SAÚDE, com uma carga horária de 40 horas
semanais, para exercer suas funções na UBSF
Abel Francisco Bezerra, ficando a mesma lotada
na Secretaria da Saúde, contratação esta
considerada como essencialidade do serviço
supra mencionado, bem como, ante a inexistência
de profissional qualificado e concursado nos
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quadros do CONTRATANTE, surgindo a situação
de excepcional interesse público;
Cláusula Segunda: Aos serviços especificados
na cláusula anterior, o CONTRATANTE pagará
mensalmente ao CONTRATADO a importância
de 01 (um) Salário Mínimo Vigente por Lei;
Cláusula Terceira: A CONTRATADA declara
que possui nacionalidade brasileira, idade igual
ou superior a 18 (dezoito) anos e boa conduta,
está em dia com as obrigações eleitorais e
militares, goza de boa saúde física e mental e é
detentor do título especificado que comprove a
habilitação para o desempenho da função acima
mencionada;
Cláusula Quarta: A CONTRATADA se obriga a
executar os serviços mencionados em favor da
municipalidade, durante o prazo de vigência deste
instrumento, que é de 06 (seis) meses,
empenhando esforços no desempenho dos
trabalhos realizados;
Cláusula Quinta: Sob pena de dispensa e
outros previstos em lei a CONTRATADA não
poderá
praticar
atos
do
qual
resulte
responsabilidade civil ou administrativa; falta ao
serviço injustamente, chegar com atraso ao local
de trabalho sem justa causa, faltar com respeito
aos seus superiores hierárquicos e colegas,
praticar usuras em qualquer de suas formas,
receber comissões ou vantagens de qualquer
espécies em razão para a qual foi admitido,
empregar material bem como equipamento sob
sua responsabilidade em atividade diversa da
que foi autorizada a praticar, ou seja, a
CONTRATADA obriga-se a todos os deveres
funcionais aplicáveis aos servidores municipais,
submetendo-se, inclusive, no que couberem, às
sanções disciplinares;
Cláusula Sexta: O CONTRATANTE se obriga a
fornecer a CONTRATADA todos os meios
materiais necessários para o exercício de seu
ofício;
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Cláusula Sétima: O presente contrato terá início
em 04/07/2021 e término em 31/12/2021;
Cláusula Oitava: O presente Contrato
rescindisse-se pelo término do prazo nele
especificado, podendo também a rescisão
ocorrer a qualquer tempo ou a critério do
CONTRATANTE, quando a CONTRATADA não
corresponder
ou
desempenhar
insatisfatoriamente atribuições que lhe forem
confiadas, não se exigindo nesta hipótese,
qualquer outra formalidade que não a de
informar, por escrito, tal disposição, não cabendo
em quaisquer casos nenhuma indenização;
Cláusula Nona: A CONTRATADA contribuirá
obrigatoriamente para o INSTITUTO NACIONAL
DE SEGURO SOCIAL – INSS, que fará o
depósito relativo à parte do empregador da
maneira e no valor legalmente estipulado;
Cláusula Décima: O presente Contrato não cria
vínculo empregatício de qualquer maneira e o
tempo de serviço decorrente da presente
contratação não será anotado para quaisquer
efeitos;
Cláusula Décima Primeira: Fica eleito o foro da
Comarca de Esperança – PB., para dirimir
qualquer dúvida originária deste Contrato, com
expressa renúncia de qualquer outro por mais
privilegiados que sejam.
Por se acharem as partes contratantes de
mútuo e pleno acordo, assinam o presente
contrato em 03 (três) vias de igual forma e teor
para um só efeito e único fim, na presença das
testemunhas adiante assinadas.
São Sebastião de Lagoa de Roça,
PB, 04 de julho de 2021.

Amanda Fernandes Pereira
Contratada
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 155/2021.
CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PUBLICO E POR PRAZO DETERMINADO QUE
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB., E A SRA. ANA LÚCIA BATISTA
DOS SANTOS, CONFORME O DISPOSTO NA
0
LEI MUNICIPAL N 487 DE 02 DE ABRIL DE
2014.
Pelo presente instrumento na melhor
forma de direito, de um lado a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB, CGC. 08.742.439/0001-00,
localizada à Rua José Rodrigues Coura, nº. 53,
centro, nesta cidade de São Sebastião de Lagoa
de Roça - PB, representado pelo Prefeito
Constitucional,
SEVERO
LUIS
DO
NASCIMENTO
NETO,
brasileiro,
casado,
portador do RG nº. 2.XXX.469-SSP/PB, CPF nº.
XXX.377.614-XX, residente e domiciliado na Rua
Juvino Sobreira de Carvalho, n° 28, centro, São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, aqui
denominado de CONTRATANTE, e do outro
lado, ANA LÚCIA BATISTA DOS SANTOS,
brasileira, casada, RG. nº 3.XXX.720/SSP/PB,
CPF nº. XXX.376.584-31, residente e domiciliada
na Rua João Batista Mendes, nº 30, centro, São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, doravante
denominado
CONTRATADA,
celebram
o
presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO, tendo justo e contratado o que a
seguir se contém:
Cláusula Primeira: Constitui fundamento para o
presente contrato a necessidade da contratação
de Profissional ASSISTENTE SOCIAL, com uma
carga horária de 30 horas semanais, para exercer
suas funções no CAPS deste Município, localizado
na Sede desta cidade São Sebastião de Lagoa de
Roça-PB., ficando a mesma lotada na Secretaria
da Saúde, contratação esta considerada como
essencialidade do serviço supra mencionado, bem
como, ante a inexistência de profissional
qualificado e concursado nos quadros do
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CONTRATANTE, surgindo
excepcional interesse público;

a

situação

de

Cláusula Segunda: Aos serviços especificados
na cláusula anterior, o CONTRATANTE pagará
mensalmente ao CONTRATADO a importância
de R$ 1.300,00 (HUM MIL E TREZENTOS
REAIS);
Cláusula Terceira: O CONTRATADO declara
que possui nacionalidade brasileira, idade igual
ou superior a 18 (dezoito) anos e boa conduta,
está em dia com as obrigações eleitorais e
militares, goza de boa saúde física e mental e é
detentor do título especificado que comprove a
habilitação para o desempenho da função acima
mencionada;
Cláusula Quarta: O CONTRATADO se obriga a
executar os serviços mencionados em favor da
municipalidade, durante o prazo de vigência deste
instrumento, que é de 06 (seis) meses,
empenhando esforços no desempenho dos
trabalhos realizados;
Cláusula Quinta: Sob pena de dispensa e
outros previstos em lei a CONTRATADA não
poderá
praticar
atos
do
qual
resulte
responsabilidade civil ou administrativa; falta ao
serviço injustamente, chegar com atraso ao local
de trabalho sem justa causa, faltar com respeito
aos seus superiores hierárquicos e colegas,
praticar usuras em qualquer de suas formas,
receber comissões ou vantagens de qualquer
espécies em razão para a qual foi admitido,
empregar material bem como equipamento sob
sua responsabilidade em atividade diversa da
que foi autorizada a praticar, ou seja, a
CONTRATADA obriga-se a todos os deveres
funcionais aplicáveis aos servidores municipais,
submetendo-se, inclusive, no que couberem, às
sanções disciplinares;
Cláusula Sexta: O CONTRATANTE se obriga a
fornecer a CONTRATADA todos os meios
materiais necessários para o exercício de seu
ofício;
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Cláusula Sétima: O presente contrato terá início
em 04/07/2021 e término em 31/12/2021;
Cláusula Oitava: O presente Contrato
rescindisse-se pelo término do prazo nele
especificado, podendo também a rescisão
ocorrer a qualquer tempo ou a critério do
CONTRATANTE, quando a CONTRATADA não
corresponder
ou
desempenhar
insatisfatoriamente atribuições que lhe forem
confiadas, não se exigindo nesta hipótese,
qualquer outra formalidade que não a de
informar, por escrito, tal disposição, não cabendo
em quaisquer casos nenhuma indenização;
Cláusula Nona: A CONTRATADA contribuirá
obrigatoriamente para o INSTITUTO NACIONAL
DE SEGURO SOCIAL – INSS, que fará o
depósito relativo à parte do empregador da
maneira e no valor legalmente estipulado;
Cláusula Décima: O presente Contrato não cria
vínculo empregatício de qualquer maneira e o
tempo de serviço decorrente da presente
contratação não será anotado para quaisquer
efeitos;
Cláusula Décima Primeira: Fica eleito o foro da
Comarca de Esperança – PB., para dirimir
qualquer dúvida originária deste Contrato, com
expressa renúncia de qualquer outro por mais
privilegiados que sejam.
Por se acharem as partes contratantes de
mútuo e pleno acordo, assinam o presente
contrato em 03 (três) vias de igual forma e teor
para um só efeito e único fim, na presença das
testemunhas adiante assinadas.
São Sebastião de Lagoa de Roça,
PB, 04 de julho de 2021.

Ana Lúcia Batista dos Santos
Contratada
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 156/2021.
CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PUBLICO E POR PRAZO DETERMINADO QUE
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB., E O SR. ANDERSON
RODRIGUES DOS SANTOS, CONFORME O
0
DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N 487 DE 02 DE
ABRIL DE 2014.
Pelo presente instrumento na melhor
forma de direito, de um lado a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB, CGC. 08.742.439/0001-00,
localizada à Rua José Rodrigues Coura, nº. 53,
centro, nesta cidade de São Sebastião de Lagoa
de Roça - PB, representado pelo Prefeito
Constitucional,
SEVERO
LUIS
DO
NASCIMENTO
NETO,
brasileiro,
casado,
portador do RG nº. 2.XXX.469-SSP/PB, CPF nº.
XXX.377.614-XX, residente e domiciliado na Rua
Juvino Sobreira de Carvalho, n° 28, centro, São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, aqui
denominado de CONTRATANTE, e do outro
lado, ANDERSON RODRIGUES DOS SANTOS,
brasileiro, solteiro, RG. nº 3.XXX.528/SSP/PB,
CPF nº. XXX.120.414-40, residente e domiciliado
0
na Rua Antonio Apolinário da Silva, n 282,
centro, São Sebastião de Lagoa de Roça-PB,
doravante
denominado
CONTRATADO,
celebram
o
presente
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
POR
EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, tendo
justo e contratado o que a seguir se contém:
Cláusula Primeira: Constitui fundamento para o
presente contrato a necessidade da contratação
de Profissional AUXILIAR DE SERVIÇOS
GERAIS, com uma carga horária de 40 horas
semanais, para exercer suas funções na
Secretaria de Obras e Urbanismo, ficando o
mesmo lotado na Secretaria de Obras e
Urbanismo, contratação esta considerada como
essencialidade do serviço supra mencionado, bem
como, ante a inexistência de profissional
qualificado e concursado nos quadros do
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CONTRATANTE, surgindo
excepcional interesse público;

a

situação

de

Cláusula Segunda: Aos serviços especificados
na cláusula anterior, o CONTRATANTE pagará
mensalmente ao CONTRATADO a importância
de 01 (um)
Salário Mínimo Vigente
por Lei;
Cláusula Terceira: O CONTRATADO declara
que possui nacionalidade brasileira, idade igual
ou superior a 18 (dezoito) anos e boa conduta,
está em dia com as obrigações eleitorais e
militares, goza de boa saúde física e mental e é
detentor do título especificado que comprove a
habilitação para o desempenho da função acima
mencionada;
Cláusula Quarta: O CONTRATADO se obriga a
executar os serviços mencionados em favor da
municipalidade, durante o prazo de vigência deste
instrumento, que é de 06 (seis) meses,
empenhando esforços no desempenho dos
trabalhos realizados;
Cláusula Quinta: Sob pena de dispensa e
outros previstos em lei o CONTRATADO não
poderá
praticar
atos
do
qual
resulte
responsabilidade civil ou administrativa; falta ao
serviço injustamente, chegar com atraso ao local
de trabalho sem justa causa, faltar com respeito
aos seus superiores hierárquicos e colegas,
praticar usuras em qualquer de suas formas,
receber comissões ou vantagens de qualquer
espécies em razão para a qual foi admitido,
empregar material bem como equipamento sob
sua responsabilidade em atividade diversa da
que foi autorizada a praticar, ou seja, o
CONTRATADO obriga-se a todos os deveres
funcionais aplicáveis aos servidores municipais,
submetendo-se, inclusive, no que couberem, às
sanções disciplinares;
Cláusula Sexta: O CONTRATANTE se obriga a
fornecer ao CONTRATADO todos os meios
materiais necessários para o exercício de seu
ofício;
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Cláusula Sétima: O presente contrato terá início
em 04/07/2021 e término em 31/12/2021;
Cláusula Oitava: O presente Contrato
rescindisse-se pelo término do prazo nele
especificado, podendo também a rescisão
ocorrer a qualquer tempo ou a critério do
CONTRATANTE, quando o CONTRATADO não
corresponder
ou
desempenhar
insatisfatoriamente atribuições que lhe forem
confiadas, não se exigindo nesta hipótese,
qualquer outra formalidade que não a de
informar, por escrito, tal disposição, não cabendo
em quaisquer casos nenhuma indenização;
Cláusula Nona: O CONTRATADO contribuirá
obrigatoriamente para o INSTITUTO NACIONAL
DE SEGURO SOCIAL – INSS, que fará o
depósito relativo à parte do empregador da
maneira e no valor legalmente estipulado;
Cláusula Décima: O presente Contrato não cria
vínculo empregatício de qualquer maneira e o
tempo de serviço decorrente da presente
contratação não será anotado para quaisquer
efeitos;
Cláusula Décima Primeira: Fica eleito o foro da
Comarca de Esperança – PB., para dirimir
qualquer dúvida originária deste Contrato, com
expressa renúncia de qualquer outro por mais
privilegiados que sejam.
Por se acharem as partes contratantes de
mútuo e pleno acordo, assinam o presente
contrato em 03 (três) vias de igual forma e teor
para um só efeito e único fim, na presença das
testemunhas adiante assinadas.
São Sebastião de Lagoa de Roça,
PB, 04 de julho de 2021.

Anderson Rodrigues dos Santos
Contratado
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 157/2021.
CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PUBLICO E POR PRAZO DETERMINADO QUE
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB., E A SRA. ANDRÉIA SOUZA DA
SILVA, CONFORME O DISPOSTO NA LEI
0
MUNICIPAL N 487 DE 02 DE ABRIL DE 2014.
Pelo presente instrumento na melhor
forma de direito, de um lado a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB, CGC. 08.742.439/0001-00,
localizada à Rua José Rodrigues Coura, nº. 53,
centro, nesta cidade de São Sebastião de Lagoa
de Roça - PB, representado pela Prefeito
Constitucional,
SEVERO
LUIS
DO
NASCIMENTO
NETO,
brasileiro,
casado,
portador do RG nº. 2.XXX.469-SSP/PB, CPF nº.
XXX.377.614-XX, residente e domiciliado na Rua
Juvino Sobreira de Carvalho, n° 28, centro, São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, aqui
denominado de CONTRATANTE, e do outro
lado, ANDRÉIA SOUZA DA SILVA, brasileira,
casada, RG. nº 3.XXX.731-SSP/PB., CPF nº.
XXX.292.644-06, residente e domiciliada na rua
Inácio Clementino, nº 96, centro, São Sebastião
de Lagoa de Roça -PB., doravante denominada
CONTRATADA,
celebram
o
presente
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,
tendo justo e contratado o que a seguir se
contém:
Cláusula Primeira: Constitui fundamento para o
presente contrato a necessidade da contratação
de Profissional AUXILIAR DE ODONTÓLOGO,
com uma carga horária de 40 horas semanais,
para exercer suas funções no Centro de
Especialidades Odontológicas, ficando a mesma
lotada na Secretaria da Saúde deste Município,
contratação
esta
considerada
como
essencialidade do serviço supra mencionado, bem
como, ante a inexistência de profissional
qualificado e concursado nos quadros do

www.lagoaderoca.pb.gov.br/mensario.htm
Mês: Julho 2021

Página 34 de 90

**JORNAL “O MENS ÁRIO OFICI AL”- 247ª Edição - 30 de Julho de 2021**
CONTRATANTE, surgindo
excepcional interesse público;

a

situação

de

Cláusula Segunda: Aos serviços especificados
na cláusula anterior, o CONTRATANTE pagará
mensalmente ao CONTRATADO a importância
de um Salário Mínimo Vigente por Lei;
Cláusula Terceira: A CONTRATADA declara
que possui nacionalidade brasileira, idade igual
ou superior a 18 (dezoito) anos e boa conduta,
está em dia com as obrigações eleitorais e
militares, goza de boa saúde física e mental e é
detentor do título especificado que comprove a
habilitação para o desempenho da função acima
mencionada;
Cláusula Quarta: A CONTRATADA se obriga a
executar os serviços mencionados em favor da
municipalidade, durante o prazo de vigência deste
instrumento, que é de 06 (seis) meses,
empenhando esforços no desempenho dos
trabalhos realizados;
Cláusula Quinta: Sob pena de dispensa e
outros previstos em lei a CONTRATADA não
poderá
praticar
atos
do
qual
resulte
responsabilidade civil ou administrativa; falta ao
serviço injustamente, chegar com atraso ao local
de trabalho sem justa causa, faltar com respeito
aos seus superiores hierárquicos e colegas,
praticar usuras em qualquer de suas formas,
receber comissões ou vantagens de qualquer
espécies em razão para a qual foi admitido,
empregar material bem como equipamento sob
sua responsabilidade em atividade diversa da
que foi autorizada a praticar, ou seja, a
CONTRATADA obriga-se a todos os deveres
funcionais aplicáveis aos servidores municipais,
submetendo-se, inclusive, no que couberem, às
sanções disciplinares;
Cláusula Sexta: O CONTRATANTE se obriga a
fornecer a CONTRATADA todos os meios
materiais necessários para o exercício de seu
ofício;
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Cláusula Sétima: O presente contrato terá início
em 04/07/2021 e término em 31/12/2021;
Cláusula Oitava: O presente Contrato
rescindisse-se pelo término do prazo nele
especificado, podendo também a rescisão
ocorrer a qualquer tempo ou a critério do
CONTRATANTE, quando a CONTRATADA não
corresponder
ou
desempenhar
insatisfatoriamente atribuições que lhe forem
confiadas, não se exigindo nesta hipótese,
qualquer outra formalidade que não a de
informar, por escrito, tal disposição, não cabendo
em quaisquer casos nenhuma indenização;
Cláusula Nona: A CONTRATADA contribuirá
obrigatoriamente para o INSTITUTO NACIONAL
DE SEGURO SOCIAL – INSS, que fará o
depósito relativo à parte do empregador da
maneira e no valor legalmente estipulado;
Cláusula Décima: O presente Contrato não cria
vínculo empregatício de qualquer maneira e o
tempo de serviço decorrente da presente
contratação não será anotado para quaisquer
efeitos;
Cláusula Décima Primeira: Fica eleito o foro da
Comarca de Esperança – PB., para dirimir
qualquer dúvida originária deste Contrato, com
expressa renúncia de qualquer outro por mais
privilegiados que sejam.
Por se acharem as partes contratantes de
mútuo e pleno acordo, assinam o presente
contrato em 03 (três) vias de igual forma e teor
para um só efeito e único fim, na presença das
testemunhas adiante assinadas.
São Sebastião de Lagoa de Roça,
PB, 04 de julho de 2021.

ANDRÉIA SOUZA DA SILVA
Contratada
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 158/2021.
CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PUBLICO E POR PRAZO DETERMINADO QUE
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB., E A SRA. ANGELICA DEBORA
DA SILVA MARTINS, CONFORME O DISPOSTO
0
NA LEI MUNICIPAL N 487 DE 02 DE ABRIL DE
2014.
Pelo presente instrumento na melhor
forma de direito, de um lado a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB, CGC. 08.742.439/0001-00,
localizada à Rua José Rodrigues Coura, nº. 53,
centro, nesta cidade de São Sebastião de Lagoa
de Roça - PB, representado pelo Prefeito
Constitucional,
SEVERO
LUIS
DO
NASCIMENTO
NETO,
brasileiro,
casado,
portador do RG nº. 2.XXX.469-SSP/PB, CPF nº.
XXX.377.614-XX, residente e domiciliado na Rua
Juvino Sobreira de Carvalho, n° 28, centro, São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, aqui
denominado de CONTRATANTE, e do outro
lado,
ANGELICA
DEBORA
DA
SILVA
MARTINS,
brasileira,
solteira,
RG.
nº
3.XXX.211/SSP/PB, CPF nº. XXX.801.974-12,
residente e domiciliada no Sítio Manguape, s/nº,
zona rural, São Sebastião de Lagoa de Roça PB,
doravante
denominado
CONTRATADA,
celebram
o
presente
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
POR
EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, tendo
justo e contratado o que a seguir se contém:
Cláusula Primeira: Constitui fundamento para o
presente contrato a necessidade da contratação
de Profissional AUXILIAR DE SERVIÇOS
GERAIS, com uma carga horária de 40 horas
semanais, para exercer suas funções na
Secretaria de Saúde, localizada na Sede deste
Município de São Sebastião de Lagoa de RoçaPB., ficando a mesma lotada na Secretaria de
Assistência Social, contratação esta considerada
como
essencialidade
do
serviço
supra
mencionado, bem como, ante a inexistência de
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profissional qualificado e concursado nos quadros
do CONTRATANTE, surgindo a situação de
excepcional interesse público;
Cláusula Segunda: Aos serviços especificados
na cláusula anterior, o CONTRATANTE pagará
mensalmente a CONTRATADA a importância de
um Salário Mínimo Nacional Vigente por Lei;
Cláusula Terceira: A CONTRATADA declara
que possui nacionalidade brasileira, idade igual
ou superior a 18 (dezoito) anos e boa conduta,
está em dia com as obrigações eleitorais e
militares, goza de boa saúde física e mental e é
detentor do título especificado que comprove a
habilitação para o desempenho da função acima
mencionada;
Cláusula Quarta: A CONTRATADA se obriga a
executar os serviços mencionados em favor da
municipalidade, durante o prazo de vigência deste
instrumento, que é de 06 (seis) meses,
empenhando esforços no desempenho dos
trabalhos realizados;
Cláusula Quinta: Sob pena de dispensa e
outros previstos em lei a CONTRATADA não
poderá
praticar
atos
do
qual
resulte
responsabilidade civil ou administrativa; falta ao
serviço injustamente, chegar com atraso ao local
de trabalho sem justa causa, faltar com respeito
aos seus superiores hierárquicos e colegas,
praticar usuras em qualquer de suas formas,
receber comissões ou vantagens de qualquer
espécies em razão para a qual foi admitido,
empregar material bem como equipamento sob
sua responsabilidade em atividade diversa da
que foi autorizada a praticar, ou seja, a
CONTRATADA obriga-se a todos os deveres
funcionais aplicáveis aos servidores municipais,
submetendo-se, inclusive, no que couberem, às
sanções disciplinares;
Cláusula Sexta: O CONTRATANTE se obriga a
fornecer a CONTRATADA todos os meios
materiais necessários para o exercício de seu
ofício;
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Cláusula Sétima: O presente contrato terá início
em 04/07/2021 e término em 31/12/2021;
Cláusula Oitava: O presente Contrato
rescindisse-se pelo término do prazo nele
especificado, podendo também a rescisão
ocorrer a qualquer tempo ou a critério do
CONTRATANTE, quando a CONTRATADA não
corresponder
ou
desempenhar
insatisfatoriamente atribuições que lhe forem
confiadas, não se exigindo nesta hipótese,
qualquer outra formalidade que não a de
informar, por escrito, tal disposição, não cabendo
em quaisquer casos nenhuma indenização;
Cláusula Nona: A CONTRATADA contribuirá
obrigatoriamente para o INSTITUTO NACIONAL
DE SEGURO SOCIAL – INSS, que fará o
depósito relativo à parte do empregador da
maneira e no valor legalmente estipulado;
Cláusula Décima: O presente Contrato não cria
vínculo empregatício de qualquer maneira e o
tempo de serviço decorrente da presente
contratação não será anotado para quaisquer
efeitos;
Cláusula Décima Primeira: Fica eleito o foro da
Comarca de Esperança – PB., para dirimir
qualquer dúvida originária deste Contrato, com
expressa renúncia de qualquer outro por mais
privilegiados que sejam.
Por se acharem as partes contratantes de
mútuo e pleno acordo, assinam o presente
contrato em 03 (três) vias de igual forma e teor
para um só efeito e único fim, na presença das
testemunhas adiante assinadas.
São Sebastião de Lagoa de Roça,
PB, 04 de julho de 2021.

Angelica Debora da Silva Martins
Contratada
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 159/2021.
CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PUBLICO E POR PRAZO DETERMINADO QUE
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB., E A SRA. ARLINDA MENDES DE
SOUZA, CONFORME O DISPOSTO NA LEI
0
MUNICIPAL N 487 DE 02 DE ABRIL DE 2014.
Pelo presente instrumento na melhor
forma de direito, de um lado a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB, CGC. 08.742.439/0001-00,
localizada à Rua José Rodrigues Coura, nº. 53,
centro, nesta cidade de São Sebastião de Lagoa
de Roça - PB, representado pelo Prefeito
Constitucional,
SEVERO
LUIS
DO
NASCIMENTO
NETO,
brasileiro,
casado,
portador do RG nº. 2.XXX.469-SSP/PB, CPF nº.
XXX.377.614-XX, residente e domiciliado na Rua
Juvino Sobreira de Carvalho, n° 28, centro, São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, aqui
denominado de CONTRATANTE, e do outro
lado, ARLINDA MENDES DE SOUZA, brasileira,
solteira, RG. nº XXX.407/SSP/PB, CPF nº.
XXX.186.734-53, residente e domiciliada na Félix
Carolino Barbosa, nº 578, bairro do Alto Branco,
Campina Grande - PB, doravante denominada
CONTRATADA,
celebram
o
presente
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,
tendo justo e contratado o que a seguir se
contém:
Cláusula Primeira: Constitui fundamento para o
presente contrato a necessidade da contratação
de Profissional MÉDICA, com uma carga horária
de 40 horas semanais, para exercer suas funções
na Unidade de Saúde da Família Abel Francisco
Bezerra, ficando a mesma lotada na Secretaria da
Saúde, contratação esta considerada como
essencialidade do serviço supra mencionado, bem
como, ante a inexistência de profissional
concursado nos quadros do CONTRATANTE,
suficiente para atender a demanda necessária,
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surgindo a situação de excepcional interesse
público;

Cláusula Sétima: O presente contrato terá início
em 04/07/2021 e término em 31/12/2021;

Cláusula Segunda: Aos serviços especificados
na cláusula anterior, a CONTRATANTE pagará
mensalmente a CONTRATADA a importância de
R$ 9.000,00 (OITO MIL REAIS), mais
Gratificação de R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS);

Cláusula Oitava: O presente Contrato
rescindisse-se pelo término do prazo nele
especificado, podendo também a rescisão
ocorrer a qualquer tempo ou a critério do
CONTRATANTE, quando a CONTRATADA não
corresponder
ou
desempenhar
insatisfatoriamente atribuições que lhe forem
confiadas, não se exigindo nesta hipótese,
qualquer outra formalidade que não a de
informar, por escrito, tal disposição, não cabendo
em quaisquer casos nenhuma indenização;

Cláusula Terceira: A CONTRATADA declara
que possui nacionalidade brasileira, idade igual
ou superior a 18 (dezoito) anos e boa conduta,
está em dia com as obrigações eleitorais e
militares, goza de boa saúde física e mental e é
detentor do título especificado que comprove a
habilitação para o desempenho da função acima
mencionada;
Cláusula Quarta: A CONTRATADA se obriga a
executar os serviços mencionados em favor da
municipalidade, durante o prazo de vigência deste
instrumento, que é de 06 (seis) meses,
empenhando esforços no desempenho dos
trabalhos realizados;
Cláusula Quinta: Sob pena de dispensa e
outros previstos em lei a CONTRATADA não
poderá
praticar
atos
do
qual
resulte
responsabilidade civil ou administrativa; falta ao
serviço injustamente, chegar com atraso ao local
de trabalho sem justa causa, faltar com respeito
aos seus superiores hierárquicos e colegas,
praticar usuras em qualquer de suas formas,
receber comissões ou vantagens de qualquer
espécies em razão para a qual foi admitido,
empregar material bem como equipamento sob
sua responsabilidade em atividade diversa da
que foi autorizada a praticar, ou seja, a
CONTRATADA obriga-se a todos os deveres
funcionais aplicáveis aos servidores municipais,
submetendo-se, inclusive, no que couberem, às
sanções disciplinares;
Cláusula Sexta: O CONTRATANTE se obriga a
fornecer a CONTRATADA todos os meios
materiais necessários para o exercício de seu
ofício;
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Cláusula Nona: A CONTRATADA contribuirá
obrigatoriamente para o INSTITUTO NACIONAL
DE SEGURO SOCIAL – INSS, que fará o
depósito relativo à parte do empregador da
maneira e no valor legalmente estipulado;
Cláusula Décima: O presente Contrato não cria
vínculo empregatício de qualquer maneira e o
tempo de serviço decorrente da presente
contratação não será anotado para quaisquer
efeitos;
Cláusula Décima Primeira: Fica eleito o foro da
Comarca de Esperança – PB., para dirimir
qualquer dúvida originária deste Contrato, com
expressa renúncia de qualquer outro por mais
privilegiados que sejam.
Por se acharem as partes contratantes de
mútuo e pleno acordo, assinam o presente
contrato em 03 (três) vias de igual forma e teor
para um só efeito e único fim, na presença das
testemunhas adiante assinadas.
São Sebastião de Lagoa de Roça,
PB, 04 de julho de 2021.

Arlinda Mendes de Souza
Contratada
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 160/2021.
CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PUBLICO E POR PRAZO DETERMINADO QUE
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB., E O SR. AVANILDO SOARES DE
LIMA, CONFORME O DISPOSTO NA LEI
0
MUNICIPAL N 487 DE 02 DE ABRIL DE 2014.
Pelo presente instrumento na melhor
forma de direito, de um lado a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB, CGC. 08.742.439/0001-00,
localizada à Rua José Rodrigues Coura, nº. 53,
centro, nesta cidade de São Sebastião de Lagoa
de Roça - PB, representado pelo Prefeito
Constitucional,
SEVERO
LUIS
DO
NASCIMENTO
NETO,
brasileiro,
casado,
portador do RG nº. 2.XXX.469-SSP/PB, CPF nº.
XXX.377.614-XX, residente e domiciliado na Rua
Juvino Sobreira de Carvalho, n° 28, centro, São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, aqui
denominado de CONTRATANTE, e do outro
lado, AVANILDO SOARES DE LIMA, brasileiro,
casado, RG. nº 1.XXX.780/SSP/PB, CPF nº.
XXX.765.914-91, residente e domiciliado na Rua
0
Projetada, s/n , Bairro Bela Vista, São Sebastião
de Lagoa de Roça-PB, doravante denominado
CONTRATADO,
celebram
o
presente
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,
tendo justo e contratado o que a seguir se
contém:
Cláusula Primeira: Constitui fundamento para o
presente contrato a necessidade da contratação
de Profissional RECEPCIONISTA, com uma carga
horária de 40 horas semanais, para exercer suas
funções na Farmácia Básica Municipal, ficando o
mesmo lotado na Secretaria da Saúde,
contratação
esta
considerada
como
essencialidade do serviço supra mencionado, bem
como, ante a inexistência de profissional
qualificado e concursado nos quadros do
CONTRATANTE, surgindo a situação de
excepcional interesse público;
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Cláusula Segunda: Aos serviços especificados
na cláusula anterior, o CONTRATANTE pagará
mensalmente ao CONTRATADO a importância
de 01 (um) Salário Mínimo Vigente por Lei;
Cláusula Terceira: O CONTRATADO declara
que possui nacionalidade brasileira, idade igual
ou superior a 18 (dezoito) anos e boa conduta,
está em dia com as obrigações eleitorais e
militares, goza de boa saúde física e mental e é
detentor do título especificado que comprove a
habilitação para o desempenho da função acima
mencionada;
Cláusula Quarta: O CONTRATADO se obriga a
executar os serviços mencionados em favor da
municipalidade, durante o prazo de vigência deste
instrumento, que é de 06 (seis) meses,
empenhando esforços no desempenho dos
trabalhos realizados;
Cláusula Quinta: Sob pena de dispensa e
outros previstos em lei o CONTRATADO não
poderá
praticar
atos
do
qual
resulte
responsabilidade civil ou administrativa; falta ao
serviço injustamente, chegar com atraso ao local
de trabalho sem justa causa, faltar com respeito
aos seus superiores hierárquicos e colegas,
praticar usuras em qualquer de suas formas,
receber comissões ou vantagens de qualquer
espécies em razão para a qual foi admitido,
empregar material bem como equipamento sob
sua responsabilidade em atividade diversa da
que foi autorizada a praticar, ou seja, o
CONTRATADO obriga-se a todos os deveres
funcionais aplicáveis aos servidores municipais,
submetendo-se, inclusive, no que couberem, às
sanções disciplinares;
Cláusula Sexta: O CONTRATANTE se obriga a
fornecer ao CONTRATADO todos os meios
materiais necessários para o exercício de seu
ofício;
Cláusula Sétima: O presente contrato terá início
em 04/07/2021 e término em 31/12/2021;
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Cláusula Oitava: O presente Contrato
rescindisse-se pelo término do prazo nele
especificado, podendo também a rescisão
ocorrer a qualquer tempo ou a critério do
CONTRATANTE, quando o CONTRATADO não
corresponder
ou
desempenhar
insatisfatoriamente atribuições que lhe forem
confiadas, não se exigindo nesta hipótese,
qualquer outra formalidade que não a de
informar, por escrito, tal disposição, não cabendo
em quaisquer casos nenhuma indenização;
Cláusula Nona: O CONTRATADO contribuirá
obrigatoriamente para o INSTITUTO NACIONAL
DE SEGURO SOCIAL – INSS, que fará o
depósito relativo à parte do empregador da
maneira e no valor legalmente estipulado;
Cláusula Décima: O presente Contrato não cria
vínculo empregatício de qualquer maneira e o
tempo de serviço decorrente da presente
contratação não será anotado para quaisquer
efeitos;
Cláusula Décima Primeira: Fica eleito o foro da
Comarca de Esperança – PB., para dirimir
qualquer dúvida originária deste Contrato, com
expressa renúncia de qualquer outro por mais
privilegiados que sejam.
Por se acharem as partes contratantes de
mútuo e pleno acordo, assinam o presente
contrato em 03 (três) vias de igual forma e teor
para um só efeito e único fim, na presença das
testemunhas adiante assinadas.
São Sebastião de Lagoa de Roça,
PB, 04 de julho de 2021.

Avanildo Soares de Lima
Contratado
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 161/2021.
CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PUBLICO E POR PRAZO DETERMINADO QUE
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB., E A SRA. BRENA ALEXANDRE
PEREIRA, CONFORME O DISPOSTO NA LEI
0
MUNICIPAL N 487 DE 02 DE ABRIL DE 2014.
Pelo presente instrumento na melhor
forma de direito, de um lado a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB, CGC. 08.742.439/0001-00,
localizada à Rua José Rodrigues Coura, nº. 53,
centro, nesta cidade de São Sebastião de Lagoa
de Roça - PB, representado pelo Prefeito
Constitucional,
SEVERO
LUIS
DO
NASCIMENTO
NETO,
brasileiro,
casado,
portador do RG nº. 2.XXX.469-SSP/PB, CPF nº.
XXX.377.614-XX, residente e domiciliado na Rua
Juvino Sobreira de Carvalho, n° 28, centro, São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, aqui
denominado de CONTRATANTE, e do outro
lado, BRENA ALEXANDRE PEREIRA, brasileira,
solteira, RG. nº 4.XXX.118/SSP/PB, CPF nº.
XXX.044.594-83, residente e domiciliada no Sítio
Geraldo, zona rural deste Município São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, doravante
denominado
CONTRATADA,
celebram
o
presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO, tendo justo e contratado o que a
seguir se contém:
Cláusula Primeira: Constitui fundamento para o
presente contrato a necessidade da contratação
de Profissional RECEPCIONISTA, com uma carga
horária de 40 horas semanais, para exercer suas
funções na Unidade de Saúde da Família Antonio
Pedro dos Santos, zona rural deste Município,
ficando a mesma lotada na Secretaria da Saúde,
contratação
esta
considerada
como
essencialidade do serviço supra mencionado, bem
como, ante a inexistência de profissional
qualificado e concursado nos quadros do
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CONTRATANTE, surgindo
excepcional interesse público;

a

situação

de

Cláusula Segunda: Aos serviços especificados
na cláusula anterior, o CONTRATANTE pagará
mensalmente ao CONTRATADO a importância
de 01 (um) Salário Mínimo Vigente por Lei;
Cláusula Terceira: O CONTRATADO declara
que possui nacionalidade brasileira, idade igual
ou superior a 18 (dezoito) anos e boa conduta,
está em dia com as obrigações eleitorais e
militares, goza de boa saúde física e mental e é
detentor do título especificado que comprove a
habilitação para o desempenho da função acima
mencionada;
Cláusula Quarta: O CONTRATADO se obriga a
executar os serviços mencionados em favor da
municipalidade, durante o prazo de vigência deste
instrumento, que é de 06 (seis) meses,
empenhando esforços no desempenho dos
trabalhos realizados;
Cláusula Quinta: Sob pena de dispensa e
outros previstos em lei a CONTRATADA não
poderá
praticar
atos
do
qual
resulte
responsabilidade civil ou administrativa; falta ao
serviço injustamente, chegar com atraso ao local
de trabalho sem justa causa, faltar com respeito
aos seus superiores hierárquicos e colegas,
praticar usuras em qualquer de suas formas,
receber comissões ou vantagens de qualquer
espécies em razão para a qual foi admitido,
empregar material bem como equipamento sob
sua responsabilidade em atividade diversa da
que foi autorizada a praticar, ou seja, a
CONTRATADA obriga-se a todos os deveres
funcionais aplicáveis aos servidores municipais,
submetendo-se, inclusive, no que couberem, às
sanções disciplinares;
Cláusula Sexta: O CONTRATANTE se obriga a
fornecer a CONTRATADA todos os meios
materiais necessários para o exercício de seu
ofício;
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Cláusula Sétima: O presente contrato terá início
em 04/07/2021 e término em 31/12/2021;
Cláusula Oitava: O presente Contrato
rescindisse-se pelo término do prazo nele
especificado, podendo também a rescisão
ocorrer a qualquer tempo ou a critério do
CONTRATANTE, quando a CONTRATADA não
corresponder
ou
desempenhar
insatisfatoriamente atribuições que lhe forem
confiadas, não se exigindo nesta hipótese,
qualquer outra formalidade que não a de
informar, por escrito, tal disposição, não cabendo
em quaisquer casos nenhuma indenização;
Cláusula Nona: A CONTRATADA contribuirá
obrigatoriamente para o INSTITUTO NACIONAL
DE SEGURO SOCIAL – INSS, que fará o
depósito relativo à parte do empregador da
maneira e no valor legalmente estipulado;
Cláusula Décima: O presente Contrato não cria
vínculo empregatício de qualquer maneira e o
tempo de serviço decorrente da presente
contratação não será anotado para quaisquer
efeitos;
Cláusula Décima Primeira: Fica eleito o foro da
Comarca de Esperança – PB., para dirimir
qualquer dúvida originária deste Contrato, com
expressa renúncia de qualquer outro por mais
privilegiados que sejam.
Por se acharem as partes contratantes de
mútuo e pleno acordo, assinam o presente
contrato em 03 (três) vias de igual forma e teor
para um só efeito e único fim, na presença das
testemunhas adiante assinadas.
São Sebastião de Lagoa de Roça,
PB, 04 de julho de 2021.

Brena Alexandre Pereira
Contratada
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 162/2021.
CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PUBLICO E POR PRAZO DETERMINADO QUE
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB., E A SRA. BRENDA NUJIARA
SILVA PEGADO, CONFORME O DISPOSTO NA
0
LEI MUNICIPAL N 487 DE 02 DE ABRIL DE
2014.
Pelo presente instrumento na melhor
forma de direito, de um lado a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB, CGC. 08.742.439/0001-00,
localizada à Rua José Rodrigues Coura, nº. 53,
centro, nesta cidade de São Sebastião de Lagoa
de Roça - PB, representado pelo Prefeito
Constitucional,
SEVERO
LUIS
DO
NASCIMENTO
NETO,
brasileiro,
casado,
portador do RG nº. 2.XXX.469-SSP/PB, CPF nº.
XXX.377.614-XX, residente e domiciliado na Rua
Juvino Sobreira de Carvalho, n° 28, centro, São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, aqui
denominado de CONTRATANTE, e do outro
lado, BRENDA NUJIARA SILVA PEGADO,
brasileira, solteira, RG. nº 2.XXX.105/SSP/PB,
CPF nº. XXX.499.764-57, residente e domiciliado
na Rua Ademar Felipe da Silva, nº 22, centro,
São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, doravante
denominado
CONTRATADA,
celebram
o
presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO, tendo justo e contratado o que a
seguir se contém:
Cláusula Primeira: Constitui fundamento para o
presente contrato a necessidade da contratação
de Profissional ENFERMEIRA, com uma carga
horária de 20 horas semanais, para exercer suas
funções na Policlínica Municipal, desde Município,
ficando a mesma lotada na Secretaria da Saúde,
contratação
esta
considerada
como
essencialidade do serviço supra mencionado, bem
como, ante a inexistência de profissional
qualificado e concursado nos quadros do
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CONTRATANTE, surgindo
excepcional interesse público;

a

situação

de

Cláusula Segunda: Aos serviços especificados
na cláusula anterior, o CONTRATANTE pagará
mensalmente a CONTRATADA a importância de
R$ 1.500,00 (HUM MIL E QUINHENTOS
REAIS);
Cláusula Terceira: A CONTRATADA declara
que possui nacionalidade brasileira, idade igual
ou superior a 18 (dezoito) anos e boa conduta,
está em dia com as obrigações eleitorais e
militares, goza de boa saúde física e mental e é
detentor do título especificado que comprove a
habilitação para o desempenho da função acima
mencionada;
Cláusula Quarta: A CONTRATADA se obriga a
executar os serviços mencionados em favor da
municipalidade, durante o prazo de vigência deste
instrumento, que é de 06 (seis) meses,
empenhando esforços no desempenho dos
trabalhos realizados;
Cláusula Quinta: Sob pena de dispensa e
outros previstos em lei a CONTRATADA não
poderá
praticar
atos
do
qual
resulte
responsabilidade civil ou administrativa; falta ao
serviço injustamente, chegar com atraso ao local
de trabalho sem justa causa, faltar com respeito
aos seus superiores hierárquicos e colegas,
praticar usuras em qualquer de suas formas,
receber comissões ou vantagens de qualquer
espécies em razão para a qual foi admitido,
empregar material bem como equipamento sob
sua responsabilidade em atividade diversa da
que foi autorizada a praticar, ou seja, a
CONTRATADA obriga-se a todos os deveres
funcionais aplicáveis aos servidores municipais,
submetendo-se, inclusive, no que couberem, às
sanções disciplinares;
Cláusula Sexta: O CONTRATANTE se obriga a
fornecer a CONTRATADA todos os meios
materiais necessários para o exercício de seu
ofício;
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Cláusula Sétima: O presente contrato terá início
em 04/07/2021 e término em 31/12/2021;
Cláusula Oitava: O presente Contrato
rescindisse-se pelo término do prazo nele
especificado, podendo também a rescisão
ocorrer a qualquer tempo ou a critério do
CONTRATANTE, quando a CONTRATADA não
corresponder
ou
desempenhar
insatisfatoriamente atribuições que lhe forem
confiadas, não se exigindo nesta hipótese,
qualquer outra formalidade que não a de
informar, por escrito, tal disposição, não cabendo
em quaisquer casos nenhuma indenização;
Cláusula Nona: A CONTRATADA contribuirá
obrigatoriamente para o INSTITUTO NACIONAL
DE SEGURO SOCIAL – INSS, que fará o
depósito relativo à parte do empregador da
maneira e no valor legalmente estipulado;
Cláusula Décima: O presente Contrato não cria
vínculo empregatício de qualquer maneira e o
tempo de serviço decorrente da presente
contratação não será anotado para quaisquer
efeitos;
Cláusula Décima Primeira: Fica eleito o foro da
Comarca de Esperança – PB., para dirimir
qualquer dúvida originária deste Contrato, com
expressa renúncia de qualquer outro por mais
privilegiados que sejam.
Por se acharem as partes contratantes de
mútuo e pleno acordo, assinam o presente
contrato em 03 (três) vias de igual forma e teor
para um só efeito e único fim, na presença das
testemunhas adiante assinadas.
São Sebastião de Lagoa de Roça,
PB, 04 de julho de 2021.

Brenda Nujiara Silva Pegado
Contratada
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 163/2021.
CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PUBLICO E POR PRAZO DETERMINADO QUE
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB., E A SRA. CARMEM IZABEL
FERNANDES
BEZERRA,
CONFORME
O
0
DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N 487 DE 02 DE
ABRIL DE 2014.
Pelo presente instrumento na melhor
forma de direito, de um lado a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB, CGC. 08.742.439/0001-00,
localizada à Rua José Rodrigues Coura, nº. 53,
centro, nesta cidade de São Sebastião de Lagoa
de Roça - PB, representado pelo Prefeito
Constitucional,
SEVERO
LUIS
DO
NASCIMENTO
NETO,
brasileiro,
casado,
portador do RG nº. 2.XXX.469-SSP/PB, CPF nº.
XXX.377.614-XX, residente e domiciliado na Rua
Juvino Sobreira de Carvalho, n° 28, centro, São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, aqui
denominado de CONTRATANTE, e do outro
lado,
CARMEM
IZABEL
FERNANDES
BEZERRA,
brasileira,
casada,
RG.
nº
3.XXX.072/SSP/PB, CPF nº. XXX.707.384-06,
residente e domiciliada no Sítio Canta Galo, zona
rural deste Município São Sebastião de Lagoa de
Roça
PB,
doravante
denominado
CONTRATADA,
celebram
o
presente
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,
tendo justo e contratado o que a seguir se
contém:
Cláusula Primeira: Constitui fundamento para o
presente contrato a necessidade da contratação
de Profissional RECEPCIONISTA, com uma carga
horária de 40 horas semanais, para exercer suas
funções na Unidade de Saúde da Família Santo
Antônio, localizada no Sítio Canta Galo, zona rural
deste Município, ficando a mesma lotada na
Secretaria
da
Saúde,
contratação
esta
considerada como essencialidade do serviço
supra mencionado, bem como, ante a inexistência
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de profissional qualificado e concursado nos
quadros do CONTRATANTE, surgindo a situação
de excepcional interesse público;
Cláusula Segunda: Aos serviços especificados
na cláusula anterior, o CONTRATANTE pagará
mensalmente ao CONTRATADO a importância
de 01 (um) Salário Mínimo Vigente por Lei;
Cláusula Terceira: O CONTRATADO declara
que possui nacionalidade brasileira, idade igual
ou superior a 18 (dezoito) anos e boa conduta,
está em dia com as obrigações eleitorais e
militares, goza de boa saúde física e mental e é
detentor do título especificado que comprove a
habilitação para o desempenho da função acima
mencionada;
Cláusula Quarta: O CONTRATADO se obriga a
executar os serviços mencionados em favor da
municipalidade, durante o prazo de vigência deste
instrumento, que é de 06 (seis) meses,
empenhando esforços no desempenho dos
trabalhos realizados;
Cláusula Quinta: Sob pena de dispensa e
outros previstos em lei a CONTRATADA não
poderá
praticar
atos
do
qual
resulte
responsabilidade civil ou administrativa; falta ao
serviço injustamente, chegar com atraso ao local
de trabalho sem justa causa, faltar com respeito
aos seus superiores hierárquicos e colegas,
praticar usuras em qualquer de suas formas,
receber comissões ou vantagens de qualquer
espécies em razão para a qual foi admitido,
empregar material bem como equipamento sob
sua responsabilidade em atividade diversa da
que foi autorizada a praticar, ou seja, a
CONTRATADA obriga-se a todos os deveres
funcionais aplicáveis aos servidores municipais,
submetendo-se, inclusive, no que couberem, às
sanções disciplinares;
Cláusula Sexta: O CONTRATANTE se obriga a
fornecer a CONTRATADA todos os meios
materiais necessários para o exercício de seu
ofício;
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Cláusula Sétima: O presente contrato terá início
em 04/07/2021 e término em 31/12/2021;
Cláusula Oitava: O presente Contrato
rescindisse-se pelo término do prazo nele
especificado, podendo também a rescisão
ocorrer a qualquer tempo ou a critério do
CONTRATANTE, quando a CONTRATADA não
corresponder
ou
desempenhar
insatisfatoriamente atribuições que lhe forem
confiadas, não se exigindo nesta hipótese,
qualquer outra formalidade que não a de
informar, por escrito, tal disposição, não cabendo
em quaisquer casos nenhuma indenização;
Cláusula Nona: A CONTRATADA contribuirá
obrigatoriamente para o INSTITUTO NACIONAL
DE SEGURO SOCIAL – INSS, que fará o
depósito relativo à parte do empregador da
maneira e no valor legalmente estipulado;
Cláusula Décima: O presente Contrato não cria
vínculo empregatício de qualquer maneira e o
tempo de serviço decorrente da presente
contratação não será anotado para quaisquer
efeitos;
Cláusula Décima Primeira: Fica eleito o foro da
Comarca de Esperança – PB., para dirimir
qualquer dúvida originária deste Contrato, com
expressa renúncia de qualquer outro por mais
privilegiados que sejam.
Por se acharem as partes contratantes de
mútuo e pleno acordo, assinam o presente
contrato em 03 (três) vias de igual forma e teor
para um só efeito e único fim, na presença das
testemunhas adiante assinadas.
São Sebastião de Lagoa de Roça,
PB, 04 de julho de 2021.

Carmem Izabel Fernandes Bezerra
Contratada
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 164/2021.
CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PUBLICO E POR PRAZO DETERMINADO QUE
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB., E A SRA. CATARINA PATRICIO
FERNANDES
BATISTA,
CONFORME
O
0
DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N 487 DE 02 DE
ABRIL DE 2014.
Pelo presente instrumento na melhor
forma de direito, de um lado a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB, CGC. 08.742.439/0001-00,
localizada à Rua José Rodrigues Coura, nº. 53,
centro, nesta cidade de São Sebastião de Lagoa
de Roça - PB, representado pelo Prefeito
Constitucional,
SEVERO
LUIS
DO
NASCIMENTO
NETO,
brasileiro,
casado,
portador do RG nº. 2.XXX.469-SSP/PB, CPF nº.
XXX.377.614-XX, residente e domiciliado na Rua
Juvino Sobreira de Carvalho, n° 28, centro, São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, aqui
denominado de CONTRATANTE, e do outro
lado, CATARINA PATRICIO FERNANDES
BATISTA,
brasileira,
casada,
RG.
nº
3.XXX.134/SSP/PB, CPF nº. XXX.899.294-70,
residente e domiciliada no Sítio Geraldo, zona
rural deste Município São Sebastião de Lagoa de
Roça
PB,
doravante
denominado
CONTRATADA,
celebram
o
presente
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,
tendo justo e contratado o que a seguir se
contém:
Cláusula Primeira: Constitui fundamento para o
presente contrato a necessidade da contratação
de Profissional RECEPCIONISTA, com uma carga
horária de 40 horas semanais, para exercer suas
funções na Unidade de Saúde da Família Antônio
Pedro dos Santos, localizada no Sítio Geraldo,
zona rural deste Município, ficando a mesma
lotada na Secretaria da Saúde, contratação esta
considerada como essencialidade do serviço
supra mencionado, bem como, ante a inexistência
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de profissional qualificado e concursado nos
quadros do CONTRATANTE, surgindo a situação
de excepcional interesse público;
Cláusula Segunda: Aos serviços especificados
na cláusula anterior, o CONTRATANTE pagará
mensalmente ao CONTRATADO a importância
de 01 (um) Salário Mínimo Vigente por Lei;
Cláusula Terceira: O CONTRATADO declara
que possui nacionalidade brasileira, idade igual
ou superior a 18 (dezoito) anos e boa conduta,
está em dia com as obrigações eleitorais e
militares, goza de boa saúde física e mental e é
detentor do título especificado que comprove a
habilitação para o desempenho da função acima
mencionada;
Cláusula Quarta: O CONTRATADO se obriga a
executar os serviços mencionados em favor da
municipalidade, durante o prazo de vigência deste
instrumento, que é de 06 (seis) meses,
empenhando esforços no desempenho dos
trabalhos realizados;
Cláusula Quinta: Sob pena de dispensa e
outros previstos em lei a CONTRATADA não
poderá
praticar
atos
do
qual
resulte
responsabilidade civil ou administrativa; falta ao
serviço injustamente, chegar com atraso ao local
de trabalho sem justa causa, faltar com respeito
aos seus superiores hierárquicos e colegas,
praticar usuras em qualquer de suas formas,
receber comissões ou vantagens de qualquer
espécies em razão para a qual foi admitido,
empregar material bem como equipamento sob
sua responsabilidade em atividade diversa da
que foi autorizada a praticar, ou seja, a
CONTRATADA obriga-se a todos os deveres
funcionais aplicáveis aos servidores municipais,
submetendo-se, inclusive, no que couberem, às
sanções disciplinares;
Cláusula Sexta: O CONTRATANTE se obriga a
fornecer a CONTRATADA todos os meios
materiais necessários para o exercício de seu
ofício;
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Cláusula Sétima: O presente contrato terá início
em 04/07/2021 e término em 31/12/2021;
Cláusula Oitava: O presente Contrato
rescindisse-se pelo término do prazo nele
especificado, podendo também a rescisão
ocorrer a qualquer tempo ou a critério do
CONTRATANTE, quando a CONTRATADA não
corresponder
ou
desempenhar
insatisfatoriamente atribuições que lhe forem
confiadas, não se exigindo nesta hipótese,
qualquer outra formalidade que não a de
informar, por escrito, tal disposição, não cabendo
em quaisquer casos nenhuma indenização;
Cláusula Nona: A CONTRATADA contribuirá
obrigatoriamente para o INSTITUTO NACIONAL
DE SEGURO SOCIAL – INSS, que fará o
depósito relativo à parte do empregador da
maneira e no valor legalmente estipulado;
Cláusula Décima: O presente Contrato não cria
vínculo empregatício de qualquer maneira e o
tempo de serviço decorrente da presente
contratação não será anotado para quaisquer
efeitos;
Cláusula Décima Primeira: Fica eleito o foro da
Comarca de Esperança – PB., para dirimir
qualquer dúvida originária deste Contrato, com
expressa renúncia de qualquer outro por mais
privilegiados que sejam.
Por se acharem as partes contratantes de
mútuo e pleno acordo, assinam o presente
contrato em 03 (três) vias de igual forma e teor
para um só efeito e único fim, na presença das
testemunhas adiante assinadas.
São Sebastião de Lagoa de Roça,
PB, 04 de julho de 2021.

Catarina Patricio Fernandes Batista
Contratada
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 165/2021.
CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PUBLICO E POR PRAZO DETERMINADO QUE
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB., E A SRA. CATIA DA SILVA,
CONFORME O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL
0
N 487 DE 02 DE ABRIL DE 2014.
Pelo presente instrumento na melhor
forma de direito, de um lado a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB, CGC. 08.742.439/0001-00,
localizada à Rua José Rodrigues Coura, nº. 53,
centro, nesta cidade de São Sebastião de Lagoa
de Roça - PB, representado pelo Prefeito
Constitucional,
SEVERO
LUIS
DO
NASCIMENTO
NETO,
brasileiro,
casado,
portador do RG nº. 2.XXX.469-SSP/PB, CPF nº.
XXX.377.614-XX, residente e domiciliado na Rua
Juvino Sobreira de Carvalho, n° 28, centro, São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, aqui
denominado de CONTRATANTE, e do outro
lado, CATIA DA SILVA, brasileira, solteira, RG.
nº 2.XXX.577/SSP/PB, CPF nº. XXX.030.954-00,
residente e domiciliada na Rua José Rodrigues
Coura, nº 77, centro, São Sebastião de Lagoa de
Roça
PB,
doravante
denominada
CONTRATADA,
celebram
o
presente
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,
tendo justo e contratado o que a seguir se
contém:
Cláusula Primeira: Constitui fundamento para o
presente contrato a necessidade da contratação
de Profissional TÉCNICO EM ENFERMAGEM,
com uma carga horária de 40 horas semanais,
para exercer suas funções no Centro de Atenção
Psicossocial - CAPS, ficando a mesma lotada na
Secretaria
da
Saúde,
contratação
esta
considerada como essencialidade do serviço
supra mencionado, bem como, ante a inexistência
de profissional concursado nos quadros do
CONTRATANTE, suficiente para atender a
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demanda necessária, surgindo a situação de
excepcional interesse público;

Cláusula Sétima: O presente contrato terá início
em 04/07/2021 e término em 31/07/2021;

Cláusula Segunda: Aos serviços especificados
na cláusula anterior, a CONTRATANTE pagará
mensalmente a CONTRATADA a importância de
01 (UM) Salário Mínimo Vigente por Lei;

Cláusula Oitava: O presente Contrato
rescindisse-se pelo término do prazo nele
especificado, podendo também a rescisão
ocorrer a qualquer tempo ou a critério do
CONTRATANTE, quando a CONTRATADA não
corresponder
ou
desempenhar
insatisfatoriamente atribuições que lhe forem
confiadas, não se exigindo nesta hipótese,
qualquer outra formalidade que não a de
informar, por escrito, tal disposição, não cabendo
em quaisquer casos nenhuma indenização;

Cláusula Terceira: A CONTRATADA declara
que possui nacionalidade brasileira, idade igual
ou superior a 18 (dezoito) anos e boa conduta,
está em dia com as obrigações eleitorais e
militares, goza de boa saúde física e mental e é
detentor do título especificado que comprove a
habilitação para o desempenho da função acima
mencionada;
Cláusula Quarta: A CONTRATADA se obriga a
executar os serviços mencionados em favor da
municipalidade, durante o prazo de vigência deste
instrumento, que é de 06 (seis) meses,
empenhando esforços no desempenho dos
trabalhos realizados;
Cláusula Quinta: Sob pena de dispensa e
outros previstos em lei a CONTRATADA não
poderá
praticar
atos
do
qual
resulte
responsabilidade civil ou administrativa; falta ao
serviço injustamente, chegar com atraso ao local
de trabalho sem justa causa, faltar com respeito
aos seus superiores hierárquicos e colegas,
praticar usuras em qualquer de suas formas,
receber comissões ou vantagens de qualquer
espécies em razão para a qual foi admitido,
empregar material bem como equipamento sob
sua responsabilidade em atividade diversa da
que foi autorizada a praticar, ou seja, a
CONTRATADA obriga-se a todos os deveres
funcionais aplicáveis aos servidores municipais,
submetendo-se, inclusive, no que couberem, às
sanções disciplinares;
Cláusula Sexta: O CONTRATANTE se obriga a
fornecer a CONTRATADA todos os meios
materiais necessários para o exercício de seu
ofício;
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Cláusula Nona: A CONTRATADA contribuirá
obrigatoriamente para o INSTITUTO NACIONAL
DE SEGURO SOCIAL – INSS, que fará o
depósito relativo à parte do empregador da
maneira e no valor legalmente estipulado;
Cláusula Décima: O presente Contrato não cria
vínculo empregatício de qualquer maneira e o
tempo de serviço decorrente da presente
contratação não será anotado para quaisquer
efeitos;
Cláusula Décima Primeira: Fica eleito o foro da
Comarca de Esperança – PB., para dirimir
qualquer dúvida originária deste Contrato, com
expressa renúncia de qualquer outro por mais
privilegiados que sejam.
Por se acharem as partes contratantes de
mútuo e pleno acordo, assinam o presente
contrato em 03 (três) vias de igual forma e teor
para um só efeito e único fim, na presença das
testemunhas adiante assinadas.
São Sebastião de Lagoa de Roça,
PB, 04 de julho de 2021.

Catia da Silva
Contratada
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 166/2021.
CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PUBLICO E POR PRAZO DETERMINADO QUE
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB., E A SRA. DAYANE MOURA DO
NASCIMENTO, CONFORME O DISPOSTO NA
0
LEI MUNICIPAL N 487 DE 02 DE ABRIL DE
2014.
Pelo presente instrumento na melhor
forma de direito, de um lado a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB, CGC. 08.742.439/0001-00,
localizada à Rua José Rodrigues Coura, nº. 53,
centro, nesta cidade de São Sebastião de Lagoa
de Roça - PB, representado pela Prefeito
Constitucional,
SEVERO
LUIS
DO
NASCIMENTO
NETO,
brasileiro,
casado,
portador do RG nº. 2.XXX.469-SSP/PB, CPF nº.
XXX.377.614-XX, residente e domiciliado na Rua
Juvino Sobreira de Carvalho, n° 28, centro, São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, aqui
denominado de CONTRATANTE, e do outro
lado, DAYANE MOURA DO NASCIMENTO,
brasileira, solteira, RG. nº 3.XXX.188/SSP/PB,
CPF nº. XXX.127.264-09, residente e domiciliada
na Rua Inácio Clementino, s/nº, centro, São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, doravante
denominado
CONTRATADA,
celebram
o
presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO, tendo justo e contratado o que a
seguir se contém:
Cláusula Primeira: Constitui fundamento para o
presente contrato a necessidade da contratação
de Profissional ENFERMEIRA, com uma carga
horária de 40 horas semanais, para exercer suas
funções no Laboratório de COVID-19, localizada
na sede deste Município, ficando a mesma lotada
na Secretaria da Saúde, contratação esta
considerada como essencialidade do serviço
supra mencionado, bem como, ante a inexistência
de profissional qualificado e concursado nos
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quadros do CONTRATANTE, surgindo a situação
de excepcional interesse público;
Cláusula Segunda: Aos serviços especificados
na cláusula anterior, o CONTRATANTE pagará
mensalmente ao CONTRATADO a importância
de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais),
mais gratificação do PMAQ;
Cláusula Terceira: O CONTRATADO declara
que possui nacionalidade brasileira, idade igual
ou superior a 18 (dezoito) anos e boa conduta,
está em dia com as obrigações eleitorais e
militares, goza de boa saúde física e mental e é
detentor do título especificado que comprove a
habilitação para o desempenho da função acima
mencionada;
Cláusula Quarta: O CONTRATADO se obriga a
executar os serviços mencionados em favor da
municipalidade, durante o prazo de vigência deste
instrumento, que é de 06 (seis) meses,
empenhando esforços no desempenho dos
trabalhos realizados;
Cláusula Quinta: Sob pena de dispensa e
outros previstos em lei a CONTRATADA não
poderá
praticar
atos
do
qual
resulte
responsabilidade civil ou administrativa; falta ao
serviço injustamente, chegar com atraso ao local
de trabalho sem justa causa, faltar com respeito
aos seus superiores hierárquicos e colegas,
praticar usuras em qualquer de suas formas,
receber comissões ou vantagens de qualquer
espécies em razão para a qual foi admitido,
empregar material bem como equipamento sob
sua responsabilidade em atividade diversa da
que foi autorizada a praticar, ou seja, a
CONTRATADA obriga-se a todos os deveres
funcionais aplicáveis aos servidores municipais,
submetendo-se, inclusive, no que couberem, às
sanções disciplinares;
Cláusula Sexta: O CONTRATANTE se obriga a
fornecer a CONTRATADA todos os meios
materiais necessários para o exercício de seu
ofício;
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Cláusula Sétima: O presente contrato terá início
em 04/07/2021 e término em 31/12/2021;
Cláusula Oitava: O presente Contrato
rescindisse-se pelo término do prazo nele
especificado, podendo também a rescisão
ocorrer a qualquer tempo ou a critério do
CONTRATANTE, quando a CONTRATADA não
corresponder
ou
desempenhar
insatisfatoriamente atribuições que lhe forem
confiadas, não se exigindo nesta hipótese,
qualquer outra formalidade que não a de
informar, por escrito, tal disposição, não cabendo
em quaisquer casos nenhuma indenização;
Cláusula Nona: A CONTRATADA contribuirá
obrigatoriamente para o INSTITUTO NACIONAL
DE SEGURO SOCIAL – INSS, que fará o
depósito relativo à parte do empregador da
maneira e no valor legalmente estipulado;
Cláusula Décima: O presente Contrato não cria
vínculo empregatício de qualquer maneira e o
tempo de serviço decorrente da presente
contratação não será anotado para quaisquer
efeitos;
Cláusula Décima Primeira: Fica eleito o foro da
Comarca de Esperança – PB., para dirimir
qualquer dúvida originária deste Contrato, com
expressa renúncia de qualquer outro por mais
privilegiados que sejam.
Por se acharem as partes contratantes de
mútuo e pleno acordo, assinam o presente
contrato em 03 (três) vias de igual forma e teor
para um só efeito e único fim, na presença das
testemunhas adiante assinadas.
São Sebastião de Lagoa de Roça,
PB, 04 de julho de 2021.

Dayane Moura do Nascimento
Contratada
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 167/2021.
CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PUBLICO E POR PRAZO DETERMINADO QUE
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB., E A SRA. DAYANE RANIELE
FARIAS DA SILVA, CONFORME O DISPOSTO
0
NA LEI MUNICIPAL N 487 DE 02 DE ABRIL DE
2014.
Pelo presente instrumento na melhor
forma de direito, de um lado a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB, CGC. 08.742.439/0001-00,
localizada à Rua José Rodrigues Coura, nº. 53,
centro, nesta cidade de São Sebastião de Lagoa
de Roça - PB, representado pelo Prefeito
Constitucional,
SEVERO
LUIS
DO
NASCIMENTO
NETO,
brasileiro,
casado,
portador do RG nº. 2.XXX.469-SSP/PB, CPF nº.
XXX.377.614-XX, residente e domiciliado na Rua
Juvino Sobreira de Carvalho, n° 28, centro, São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, aqui
denominado de CONTRATANTE, e do outro
lado, DAYANE RANIELE FARIAS DA SILVA,
brasileira, solteira, RG. nº 3.XXX.925/SSP/PB,
CPF nº. XXX.594.464-90, residente e domiciliada
na Rua José Rodrigues Coura, nº 28, centro, São
Sebastião de Lagoa de Roça PB, doravante
denominado
CONTRATADA,
celebram
o
presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO, tendo justo e contratado o que a
seguir se contém:
Cláusula Primeira: Constitui fundamento para o
presente contrato a necessidade da contratação
de Profissional RECEPCIONISTA, com uma carga
horária de 40 horas semanais, para exercer suas
funções na Secretaria de Saúde, localizada na
Sede deste Município de São Sebastião de Lagoa
de Roça-PB., ficando a mesma lotada na
Secretaria de Assistência Social, contratação esta
considerada como essencialidade do serviço
supra mencionado, bem como, ante a inexistência
de profissional qualificado e concursado nos
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quadros do CONTRATANTE, surgindo a situação
de excepcional interesse público;

Cláusula Sétima: O presente contrato terá início
em 04/07/2021 e término em 31/12/2021;

Cláusula Segunda: Aos serviços especificados
na cláusula anterior, o CONTRATANTE pagará
mensalmente a CONTRATADA a importância de
um Salário Mínimo Nacional Vigente por Lei;

Cláusula Oitava: O presente Contrato
rescindisse-se pelo término do prazo nele
especificado, podendo também a rescisão
ocorrer a qualquer tempo ou a critério do
CONTRATANTE, quando a CONTRATADA não
corresponder
ou
desempenhar
insatisfatoriamente atribuições que lhe forem
confiadas, não se exigindo nesta hipótese,
qualquer outra formalidade que não a de
informar, por escrito, tal disposição, não cabendo
em quaisquer casos nenhuma indenização;

Cláusula Terceira: A CONTRATADA declara
que possui nacionalidade brasileira, idade igual
ou superior a 18 (dezoito) anos e boa conduta,
está em dia com as obrigações eleitorais e
militares, goza de boa saúde física e mental e é
detentor do título especificado que comprove a
habilitação para o desempenho da função acima
mencionada;
Cláusula Quarta: A CONTRATADA se obriga a
executar os serviços mencionados em favor da
municipalidade, durante o prazo de vigência deste
instrumento, que é de 06 (seis) meses,
empenhando esforços no desempenho dos
trabalhos realizados;
Cláusula Quinta: Sob pena de dispensa e
outros previstos em lei a CONTRATADA não
poderá
praticar
atos
do
qual
resulte
responsabilidade civil ou administrativa; falta ao
serviço injustamente, chegar com atraso ao local
de trabalho sem justa causa, faltar com respeito
aos seus superiores hierárquicos e colegas,
praticar usuras em qualquer de suas formas,
receber comissões ou vantagens de qualquer
espécies em razão para a qual foi admitido,
empregar material bem como equipamento sob
sua responsabilidade em atividade diversa da
que foi autorizada a praticar, ou seja, a
CONTRATADA obriga-se a todos os deveres
funcionais aplicáveis aos servidores municipais,
submetendo-se, inclusive, no que couberem, às
sanções disciplinares;
Cláusula Sexta: O CONTRATANTE se obriga a
fornecer a CONTRATADA todos os meios
materiais necessários para o exercício de seu
ofício;
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Cláusula Nona: A CONTRATADA contribuirá
obrigatoriamente para o INSTITUTO NACIONAL
DE SEGURO SOCIAL – INSS, que fará o
depósito relativo à parte do empregador da
maneira e no valor legalmente estipulado;
Cláusula Décima: O presente Contrato não cria
vínculo empregatício de qualquer maneira e o
tempo de serviço decorrente da presente
contratação não será anotado para quaisquer
efeitos;
Cláusula Décima Primeira: Fica eleito o foro da
Comarca de Esperança – PB., para dirimir
qualquer dúvida originária deste Contrato, com
expressa renúncia de qualquer outro por mais
privilegiados que sejam.
Por se acharem as partes contratantes de
mútuo e pleno acordo, assinam o presente
contrato em 03 (três) vias de igual forma e teor
para um só efeito e único fim, na presença das
testemunhas adiante assinadas.
São Sebastião de Lagoa de Roça,
PB, 04 de julho de 2021.

Dayane Raniele Farias da Silva
Contratada
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 168/2021.
CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PUBLICO E POR PRAZO DETERMINADO QUE
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB., E O SR. EDUARDO ADELINO DA
SILVA, CONFORME O DISPOSTO NA LEI
0
MUNICIPAL N 487 DE 02 DE ABRIL DE 2014.
Pelo presente instrumento na melhor
forma de direito, de um lado a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB, CGC. 08.742.439/0001-00,
localizada à Rua José Rodrigues Coura, nº. 53,
centro, nesta cidade de São Sebastião de Lagoa
de Roça - PB, representado pelo Prefeito
Constitucional,
SEVERO
LUIS
DO
NASCIMENTO
NETO,
brasileiro,
casado,
portador do RG nº. 2.XXX.469-SSP/PB, CPF nº.
XXX.377.614-XX, residente e domiciliado na Rua
Juvino Sobreira de Carvalho, n° 28, centro, São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, aqui
denominado de CONTRATANTE, e do outro
lado, EDUARDO ADELINO DA SILVA, brasileiro,
casado, RG. nº 3.XXX.634/SSP/PB, CPF nº.
XXX.492.484-63, residente e domiciliado na Rua
Quintino Paulino da Costa, nº 50, centro, São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, doravante
denominado
CONTRATADO,
celebram
o
presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO, tendo justo e contratado o que a
seguir se contém:
Cláusula Primeira: Constitui fundamento para o
presente contrato a necessidade da contratação
de Profissional AUXILIAR DE SERVIÇOS
GERAIS, com uma carga horária de 40 horas
semanais, para exercer suas funções na
Secretaria da Obras e Urbanismo desde
Município, ficando o mesmo lotado na Secretaria
de Obras e Urbanismo, contratação esta
considerada como essencialidade do serviço
supra mencionado, bem como, ante a inexistência
de profissional qualificado e concursado nos
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quadros do CONTRATANTE, surgindo a situação
de excepcional interesse público;
Cláusula Segunda: Aos serviços especificados
na cláusula anterior, o CONTRATANTE pagará
mensalmente 01 (um) Salário Mínimo Vigente
por Lei;
Cláusula Terceira: O CONTRATADO declara
que possui nacionalidade brasileira, idade igual
ou superior a 18 (dezoito) anos e boa conduta,
está em dia com as obrigações eleitorais e
militares, goza de boa saúde física e mental e é
detentor do título especificado que comprove a
habilitação para o desempenho da função acima
mencionada;
Cláusula Quarta: O CONTRATADO se obriga a
executar os serviços mencionados em favor da
municipalidade, durante o prazo de vigência deste
instrumento, que é de 06 (seis) meses,
empenhando esforços no desempenho dos
trabalhos realizados;
Cláusula Quinta: Sob pena de dispensa e
outros previstos em lei o CONTRATADO não
poderá
praticar
atos
do
qual
resulte
responsabilidade civil ou administrativa; falta ao
serviço injustamente, chegar com atraso ao local
de trabalho sem justa causa, faltar com respeito
aos seus superiores hierárquicos e colegas,
praticar usuras em qualquer de suas formas,
receber comissões ou vantagens de qualquer
espécies em razão para a qual foi admitido,
empregar material bem como equipamento sob
sua responsabilidade em atividade diversa da
que foi autorizada a praticar, ou seja, o
CONTRATADO obriga-se a todos os deveres
funcionais aplicáveis aos servidores municipais,
submetendo-se, inclusive, no que couberem, às
sanções disciplinares;
Cláusula Sexta: O CONTRATANTE se obriga a
fornecer ao CONTRATADO todos os meios
materiais necessários para o exercício de seu
ofício;
Cláusula Sétima: O presente contrato terá início
em 04/07/2021 e término em 31/12/2021;
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Cláusula Oitava: O presente Contrato
rescindisse-se pelo término do prazo nele
especificado, podendo também a rescisão
ocorrer a qualquer tempo ou a critério do
CONTRATANTE, quando o CONTRATADO não
corresponder
ou
desempenhar
insatisfatoriamente atribuições que lhe forem
confiadas, não se exigindo nesta hipótese,
qualquer outra formalidade que não a de
informar, por escrito, tal disposição, não cabendo
em quaisquer casos nenhuma indenização;
Cláusula Nona: O CONTRATADO contribuirá
obrigatoriamente para o INSTITUTO NACIONAL
DE SEGURO SOCIAL – INSS, que fará o
depósito relativo à parte do empregador da
maneira e no valor legalmente estipulado;
Cláusula Décima: O presente Contrato não cria
vínculo empregatício de qualquer maneira e o
tempo de serviço decorrente da presente
contratação não será anotado para quaisquer
efeitos;
Cláusula Décima Primeira: Fica eleito o foro da
Comarca de Esperança – PB., para dirimir
qualquer dúvida originária deste Contrato, com
expressa renúncia de qualquer outro por mais
privilegiados que sejam.
Por se acharem as partes contratantes de
mútuo e pleno acordo, assinam o presente
contrato em 03 (três) vias de igual forma e teor
para um só efeito e único fim, na presença das
testemunhas adiante assinadas.
São Sebastião de Lagoa de Roça,
PB, 04 de julho de 2021.

Eduardo Adelino da Silva
Contratado
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 169/2021.
CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PUBLICO E POR PRAZO DETERMINADO QUE
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB., E O SRA. ELIZABETE DE
SOUZA BRANDÃO, CONFORME O DISPOSTO
0
NA LEI MUNICIPAL N 487 DE 02 DE ABRIL DE
2014.
Pelo presente instrumento na melhor
forma de direito, de um lado a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB, CGC. 08.742.439/0001-00,
localizada à Rua José Rodrigues Coura, nº. 53,
centro, nesta cidade de São Sebastião de Lagoa
de Roça - PB, representado pelo Prefeito
Constitucional,
SEVERO
LUIS
DO
NASCIMENTO
NETO,
brasileiro,
casado,
portador do RG nº. 2.XXX.469-SSP/PB, CPF nº.
XXX.377.614-XX, residente e domiciliado na Rua
Juvino Sobreira de Carvalho, n° 28, centro, São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, aqui
denominado de CONTRATANTE, e do outro
lado, ELIZABETE DE SOUZA BRANDÃO,
brasileira, casada, RG. nº 1.XXX.816-SSP/PB,
CPF nº. XXX.964.944-20, residente e domiciliada
na Rua Faustino Moura, 28, Birro Bela Vista, São
Sebastião de Lagoa de Roça-PB, doravante
denominado
CONTRATADA,
celebram
o
presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO, tendo justo e contratado o que a
seguir se contém:
Cláusula Primeira: Constitui fundamento para o
presente contrato a necessidade da contratação
de Profissional RECEPCIONISTA, com uma carga
horária de 40 horas semanais, para exercer suas
funções na Policlínica Municipal, ficando a mesma
lotada na Secretaria de Saúde, deste Município,
contratação
esta
considerada
como
essencialidade do serviço supra mencionado, bem
como, ante a inexistência de profissional
qualificado e concursado nos quadros do
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CONTRATANTE, surgindo
excepcional interesse público;

a

situação

de

Cláusula Segunda: Aos serviços especificados
na cláusula anterior, o CONTRATANTE pagará
mensalmente ao CONTRATADA a importância
de 01 (um) Salário Mínimo Vigente por Lei;
Cláusula Terceira: A CONTRATADA declara
que possui nacionalidade brasileira, idade igual
ou superior a 18 (dezoito) anos e boa conduta,
está em dia com as obrigações eleitorais e
militares, goza de boa saúde física e mental e é
detentor do título especificado que comprove a
habilitação para o desempenho da função acima
mencionada;
Cláusula Quarta: A CONTRATADA se obriga a
executar os serviços mencionados em favor da
municipalidade, durante o prazo de vigência deste
instrumento, que é de 06 (seis) meses,
empenhando esforços no desempenho dos
trabalhos realizados;
Cláusula Quinta: Sob pena de dispensa e
outros previstos em lei a CONTRATADA não
poderá
praticar
atos
do
qual
resulte
responsabilidade civil ou administrativa; falta ao
serviço injustamente, chegar com atraso ao local
de trabalho sem justa causa, faltar com respeito
aos seus superiores hierárquicos e colegas,
praticar usuras em qualquer de suas formas,
receber comissões ou vantagens de qualquer
espécies em razão para a qual foi admitido,
empregar material bem como equipamento sob
sua responsabilidade em atividade diversa da
que foi autorizada a praticar, ou seja, a
CONTRATADA obriga-se a todos os deveres
funcionais aplicáveis aos servidores municipais,
submetendo-se, inclusive, no que couberem, às
sanções disciplinares;
Cláusula Sexta: O CONTRATANTE se obriga a
fornecer a CONTRATADA todos os meios
materiais necessários para o exercício de seu
ofício;
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Cláusula Sétima: O presente contrato terá início
em 04/07/2021 e término em 31/12/2021;
Cláusula Oitava: O presente Contrato
rescindisse-se pelo término do prazo nele
especificado, podendo também a rescisão
ocorrer a qualquer tempo ou a critério do
CONTRATANTE, quando a CONTRATADA não
corresponder
ou
desempenhar
insatisfatoriamente atribuições que lhe forem
confiadas, não se exigindo nesta hipótese,
qualquer outra formalidade que não a de
informar, por escrito, tal disposição, não cabendo
em quaisquer casos nenhuma indenização;
Cláusula Nona: A CONTRATADA contribuirá
obrigatoriamente para o INSTITUTO NACIONAL
DE SEGURO SOCIAL – INSS, que fará o
depósito relativo à parte do empregador da
maneira e no valor legalmente estipulado;
Cláusula Décima: O presente Contrato não cria
vínculo empregatício de qualquer maneira e o
tempo de serviço decorrente da presente
contratação não será anotado para quaisquer
efeitos;
Cláusula Décima Primeira: Fica eleito o foro da
Comarca de Esperança – PB., para dirimir
qualquer dúvida originária deste Contrato, com
expressa renúncia de qualquer outro por mais
privilegiados que sejam.
Por se acharem as partes contratantes de
mútuo e pleno acordo, assinam o presente
contrato em 03 (três) vias de igual forma e teor
para um só efeito e único fim, na presença das
testemunhas adiante assinadas.
São Sebastião de Lagoa de Roça,
PB, 04 de julho de 2021.

Elizabete de Souza Brandão
Contratada
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 170/2021.
CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PUBLICO E POR PRAZO DETERMINADO QUE
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB., E A SRA. EMYLIA RACHEL DE
FIGUEIREDO BRITO, CONFORME O DISPOSTO
0
NA LEI MUNICIPAL N 487 DE 02 DE ABRIL DE
2014.
Pelo presente instrumento na melhor
forma de direito, de um lado a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB, CGC. 08.742.439/0001-00,
localizada à Rua José Rodrigues Coura, nº. 53,
centro, nesta cidade de São Sebastião de Lagoa
de Roça - PB, representado pelo Prefeito
Constitucional,
SEVERO
LUIS
DO
NASCIMENTO
NETO,
brasileiro,
casado,
portador do RG nº. 2.XXX.469-SSP/PB, CPF nº.
XXX.377.614-XX, residente e domiciliado na Rua
Juvino Sobreira de Carvalho, n° 28, centro, São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, aqui
denominado de CONTRATANTE, e do outro
lado, EMYLIA RAQUEL DE FIGUEIREDO
BRITO,
brasileira,
solteira,
RG.
nº
1.XXX.556/SSP/PB, CPF nº. XXX.139.254-97,
residente e domiciliado na Rua Antenor Navarro,
nº 860, bairro da Prata, Campina Grande - PB,
doravante
denominado
CONTRATADA,
celebram
o
presente
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
POR
EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, tendo
justo e contratado o que a seguir se contém:
Cláusula Primeira: Constitui fundamento para o
presente contrato a necessidade da contratação
de Profissional ODONTÓLOGA, com uma carga
horária de 40 horas semanais, para exercer suas
funções
no
Centro
de
Especialidades
Odontológicas “CEO”, desde Município, ficando a
mesma lotada na Secretaria da Saúde,
contratação
esta
considerada
como
essencialidade do serviço supra mencionado, bem
como, ante a inexistência de profissional
qualificado e concursado nos quadros do
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CONTRATANTE, surgindo
excepcional interesse público;

a

situação

de

Cláusula Segunda: Aos serviços especificados
na cláusula anterior, o CONTRATANTE pagará
mensalmente a CONTRATADA a importância de
R$ 1.500,00 (HUM MIL E QUINHENTOS
REAIS);
Cláusula Terceira: A CONTRATADA declara
que possui nacionalidade brasileira, idade igual
ou superior a 18 (dezoito) anos e boa conduta,
está em dia com as obrigações eleitorais e
militares, goza de boa saúde física e mental e é
detentor do título especificado que comprove a
habilitação para o desempenho da função acima
mencionada;
Cláusula Quarta: A CONTRATADA se obriga a
executar os serviços mencionados em favor da
municipalidade, durante o prazo de vigência deste
instrumento, que é de 06 (seis) meses,
empenhando esforços no desempenho dos
trabalhos realizados;
Cláusula Quinta: Sob pena de dispensa e
outros previstos em lei a CONTRATADA não
poderá
praticar
atos
do
qual
resulte
responsabilidade civil ou administrativa; falta ao
serviço injustamente, chegar com atraso ao local
de trabalho sem justa causa, faltar com respeito
aos seus superiores hierárquicos e colegas,
praticar usuras em qualquer de suas formas,
receber comissões ou vantagens de qualquer
espécies em razão para a qual foi admitido,
empregar material bem como equipamento sob
sua responsabilidade em atividade diversa da
que foi autorizada a praticar, ou seja, o
CONTRATADO obriga-se a todos os deveres
funcionais aplicáveis aos servidores municipais,
submetendo-se, inclusive, no que couberem, às
sanções disciplinares;
Cláusula Sexta: O CONTRATANTE se obriga a
fornecer a CONTRATADA todos os meios
materiais necessários para o exercício de seu
ofício;
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Cláusula Sétima: O presente contrato terá início
em 04/07/2021 e término em 31/12/2021;
Cláusula Oitava: O presente Contrato
rescindisse-se pelo término do prazo nele
especificado, podendo também a rescisão
ocorrer a qualquer tempo ou a critério do
CONTRATANTE, quando a CONTRATADA não
corresponder
ou
desempenhar
insatisfatoriamente atribuições que lhe forem
confiadas, não se exigindo nesta hipótese,
qualquer outra formalidade que não a de
informar, por escrito, tal disposição, não cabendo
em quaisquer casos nenhuma indenização;
Cláusula Nona: A CONTRATADA contribuirá
obrigatoriamente para o INSTITUTO NACIONAL
DE SEGURO SOCIAL – INSS, que fará o
depósito relativo à parte do empregador da
maneira e no valor legalmente estipulado;
Cláusula Décima: O presente Contrato não cria
vínculo empregatício de qualquer maneira e o
tempo de serviço decorrente da presente
contratação não será anotado para quaisquer
efeitos;
Cláusula Décima Primeira: Fica eleito o foro da
Comarca de Esperança – PB., para dirimir
qualquer dúvida originária deste Contrato, com
expressa renúncia de qualquer outro por mais
privilegiados que sejam.
Por se acharem as partes contratantes de
mútuo e pleno acordo, assinam o presente
contrato em 03 (três) vias de igual forma e teor
para um só efeito e único fim, na presença das
testemunhas adiante assinadas.
São Sebastião de Lagoa de RoçaPB., 04 de julho de 2021.

Emylia Rachel de Figueiredo Brito
Contratada
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Mº 171/2021.
CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PUBLICO E POR PRAZO DETERMINADO QUE
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB., E O SR. ERIVALDO ALVES DE
SOUZA, CONFORME O DISPOSTO NA LEI
0
MUNICIPAL N 487 DE 02 DE ABRIL DE 2014.
Pelo presente instrumento na melhor
forma de direito, de um lado a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB, CGC. 08.742.439/0001-00,
localizada à Rua José Rodrigues Coura, nº. 53,
centro, nesta cidade de São Sebastião de Lagoa
de Roça - PB, representado pelo Prefeito
Constitucional,
SEVERO
LUIS
DO
NASCIMENTO
NETO,
brasileiro,
casado,
portador do RG nº. 2.XXX.469-SSP/PB, CPF nº.
XXX.377.614-XX, residente e domiciliado na Rua
Juvino Sobreira de Carvalho, n° 28, centro, São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, aqui
denominado de CONTRATANTE, e do outro
lado, ERIVALDO ALVES DE SOUZA, brasileiro,
casado, RG. nº 1.XXX.225/SSP/PB, CPF nº.
XX.022.524-08, residente e domiciliado no Sítio
Campinote, zona rural, Município de Lagoa SecaPB, doravante denominado CONTRATADO,
celebram
o
presente
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
POR
EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, tendo
justo e contratado o que a seguir se contém:
Cláusula Primeira: Constitui fundamento para o
presente contrato a necessidade da contratação
de Profissional OPERADOR DE MÁQUINAS
PESADAS, com uma carga horária de 40 horas
semanais,
para exercer suas funções na
Secretaria de Transportes desde Município,
ficando o mesmo lotado na Secretaria de
Transportes, contratação esta considerada como
essencialidade do serviço supra mencionado, bem
como, ante a inexistência de profissional
qualificado e concursado nos quadros do
CONTRATANTE, surgindo a situação de
excepcional interesse público;
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Cláusula Segunda: Aos serviços especificados
na cláusula anterior, o CONTRATANTE pagará
mensalmente ao CONTRATADO a importância
de R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS);
Cláusula Terceira: O CONTRATADO declara
que possui nacionalidade brasileira, idade igual
ou superior a 18 (dezoito) anos e boa conduta,
está em dia com as obrigações eleitorais e
militares, goza de boa saúde física e mental e é
detentor do título especificado que comprove a
habilitação para o desempenho da função acima
mencionada;
Cláusula Quarta: O CONTRATADO se obriga a
executar os serviços mencionados em favor da
municipalidade, durante o prazo de vigência deste
instrumento, que é de 06 (seis) meses,
empenhando esforços no desempenho dos
trabalhos realizados;
Cláusula Quinta: Sob pena de dispensa e
outros previstos em lei o CONTRATADO não
poderá
praticar
atos
do
qual
resulte
responsabilidade civil ou administrativa; falta ao
serviço injustamente, chegar com atraso ao local
de trabalho sem justa causa, faltar com respeito
aos seus superiores hierárquicos e colegas,
praticar usuras em qualquer de suas formas,
receber comissões ou vantagens de qualquer
espécies em razão para a qual foi admitido,
empregar material bem como equipamento sob
sua responsabilidade em atividade diversa da
que foi autorizada a praticar, ou seja, o
CONTRATADO obriga-se a todos os deveres
funcionais aplicáveis aos servidores municipais,
submetendo-se, inclusive, no que couberem, às
sanções disciplinares;

Cláusula Oitava: O presente Contrato
rescindisse-se pelo término do prazo nele
especificado, podendo também a rescisão
ocorrer a qualquer tempo ou a critério do
CONTRATANTE, quando o CONTRATADO não
corresponder
ou
desempenhar
insatisfatoriamente atribuições que lhe forem
confiadas, não se exigindo nesta hipótese,
qualquer outra formalidade que não a de
informar, por escrito, tal disposição, não cabendo
em quaisquer casos nenhuma indenização;
Cláusula Nona: O CONTRATADO contribuirá
obrigatoriamente para o INSTITUTO NACIONAL
DE SEGURO SOCIAL – INSS, que fará o
depósito relativo à parte do empregador da
maneira e no valor legalmente estipulado;
Cláusula Décima: O presente Contrato não cria
vínculo empregatício de qualquer maneira e o
tempo de serviço decorrente da presente
contratação não será anotado para quaisquer
efeitos;
Cláusula Décima Primeira: Fica eleito o foro da
Comarca de Esperança – PB., para dirimir
qualquer dúvida originária deste Contrato, com
expressa renúncia de qualquer outro por mais
privilegiados que sejam.
Por se acharem as partes contratantes de
mútuo e pleno acordo, assinam o presente
contrato em 03 (três) vias de igual forma e teor
para um só efeito e único fim, na presença das
testemunhas adiante assinadas.
São Sebastião de Lagoa de Roça,
PB, 04 de julho de 2021.

Cláusula Sexta: O CONTRATANTE se obriga a
fornecer ao CONTRATADO todos os meios
materiais necessários para o exercício de seu
ofício;
Cláusula Sétima: O presente contrato terá início
em 04/07/2021 e término em 31/12/2021;
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Erivaldo Alves de Souza
Contratado
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 172/2021.
CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PUBLICO E POR PRAZO DETERMINADO QUE
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB., E A SRA. FRANCINEIDE
SOARES DOS SANTOS PEREIRA, CONFORME
0
O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N 487 DE 02
DE ABRIL DE 2014.
Pelo presente instrumento na melhor
forma de direito, de um lado a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB, CGC. 08.742.439/0001-00,
localizada à Rua José Rodrigues Coura, nº. 53,
centro, nesta cidade de São Sebastião de Lagoa
de Roça - PB, representado pelo Prefeito
Constitucional,
SEVERO
LUIS
DO
NASCIMENTO
NETO,
brasileiro,
casado,
portador do RG nº. 2.XXX.469-SSP/PB, CPF nº.
XXX.377.614-XX, residente e domiciliado na Rua
Juvino Sobreira de Carvalho, n° 28, centro, São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, aqui
denominado de CONTRATANTE, e do outro
lado, FRANCINEIDE SOARES DOS SANTOS
PEREIRA,
brasileira,
casada,
RG.
nº
3.XXX.881/SSP/PB, CPF nº. XXX.593.784-02,
residente e domiciliada no Sítio Manguape, s/nº,
zona rural, São Sebastião de Lagoa de Roça PB, doravante denominado CONTRATADA,
celebram
o
presente
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
POR
EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, tendo
justo e contratado o que a seguir se contém:
Cláusula Primeira: Constitui fundamento para o
presente contrato a necessidade da contratação
de Profissional RECEPCIONISTA, com uma carga
horária de 40 horas semanais, para exercer suas
funções na Unidade de Saúde da Família do
Manguape, deste Município, ficando a mesma
lotada na Secretaria de Saúde, contratação esta
considerada como essencialidade do serviço
supra mencionado, bem como, ante a inexistência
de profissional qualificado e concursado nos
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quadros do CONTRATANTE, surgindo a situação
de excepcional interesse público;
Cláusula Segunda: Aos serviços especificados
na cláusula anterior, o CONTRATANTE pagará
mensalmente ao CONTRATADO a importância
de 01 (um) Salário Mínimo Vigente por Lei;
Cláusula Terceira: O CONTRATADO declara
que possui nacionalidade brasileira, idade igual
ou superior a 18 (dezoito) anos e boa conduta,
está em dia com as obrigações eleitorais e
militares, goza de boa saúde física e mental e é
detentor do título especificado que comprove a
habilitação para o desempenho da função acima
mencionada;
Cláusula Quarta: O CONTRATADO se obriga a
executar os serviços mencionados em favor da
municipalidade, durante o prazo de vigência deste
instrumento, que é de 06 (seis) meses,
empenhando esforços no desempenho dos
trabalhos realizados;
Cláusula Quinta: Sob pena de dispensa e
outros previstos em lei a CONTRATADA não
poderá
praticar
atos
do
qual
resulte
responsabilidade civil ou administrativa; falta ao
serviço injustamente, chegar com atraso ao local
de trabalho sem justa causa, faltar com respeito
aos seus superiores hierárquicos e colegas,
praticar usuras em qualquer de suas formas,
receber comissões ou vantagens de qualquer
espécies em razão para a qual foi admitido,
empregar material bem como equipamento sob
sua responsabilidade em atividade diversa da
que foi autorizada a praticar, ou seja, a
CONTRATADA obriga-se a todos os deveres
funcionais aplicáveis aos servidores municipais,
submetendo-se, inclusive, no que couberem, às
sanções disciplinares;
Cláusula Sexta: O CONTRATANTE se obriga a
fornecer a CONTRATADA todos os meios
materiais necessários para o exercício de seu
ofício;
Cláusula Sétima: O presente contrato terá início
em 04/04/2021 e término em 31/12/2021;

www.lagoaderoca.pb.gov.br/mensario.htm
Mês: Julho 2021

Página 57 de 90

**JORNAL “O MENS ÁRIO OFICI AL”- 247ª Edição - 30 de Julho de 2021**
Cláusula Oitava: O presente Contrato
rescindisse-se pelo término do prazo nele
especificado, podendo também a rescisão
ocorrer a qualquer tempo ou a critério do
CONTRATANTE, quando a CONTRATADA não
corresponder
ou
desempenhar
insatisfatoriamente atribuições que lhe forem
confiadas, não se exigindo nesta hipótese,
qualquer outra formalidade que não a de
informar, por escrito, tal disposição, não cabendo
em quaisquer casos nenhuma indenização;
Cláusula Nona: A CONTRATADA contribuirá
obrigatoriamente para o INSTITUTO NACIONAL
DE SEGURO SOCIAL – INSS, que fará o
depósito relativo à parte do empregador da
maneira e no valor legalmente estipulado;
Cláusula Décima: O presente Contrato não cria
vínculo empregatício de qualquer maneira e o
tempo de serviço decorrente da presente
contratação não será anotado para quaisquer
efeitos;
Cláusula Décima Primeira: Fica eleito o foro da
Comarca de Esperança – PB., para dirimir
qualquer dúvida originária deste Contrato, com
expressa renúncia de qualquer outro por mais
privilegiados que sejam.
Por se acharem as partes contratantes de
mútuo e pleno acordo, assinam o presente
contrato em 03 (três) vias de igual forma e teor
para um só efeito e único fim, na presença das
testemunhas adiante assinadas.
São Sebastião de Lagoa de Roça,
PB, 04 de julho de 2021.

Francineide Soares dos Santos Pereira
Contratada
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 173/2021.
CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PUBLICO E POR PRAZO DETERMINADO QUE
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB., E O SR. GILSON AGOSTINHO
AZEVEDO, CONFORME O DISPOSTO NA LEI
0
MUNICIPAL N 487 DE 02 DE ABRIL DE 2014.
Pelo presente instrumento na melhor
forma de direito, de um lado a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB, CGC. 08.742.439/0001-00,
localizada à Rua José Rodrigues Coura, nº. 53,
centro, nesta cidade de São Sebastião de Lagoa
de Roça - PB, representado pelo Prefeito
Constitucional,
SEVERO
LUIS
DO
NASCIMENTO
NETO,
brasileiro,
casado,
portador do RG nº. 2.XXX.469-SSP/PB, CPF nº.
XXX.377.614-XX, residente e domiciliado na Rua
Juvino Sobreira de Carvalho, n° 28, centro, São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, aqui
denominado de CONTRATANTE, e do outro
lado,
GILSON
AGOSTINHO
AZEVEDO,
brasileiro, solteiro, RG. nº 1.XXX.129–SSP-PB.,
CPF nº. XXX.175.444-66, residente e domiciliado
na Rua Antonio Pedro dos Santos, nº 189, centro,
deste Município de São Sebastião de Lagoa de
Roça-PB.,
doravante
denominado
CONTRATADO,
celebram
o
presente
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,
tendo justo e contratado o que a seguir se
contém:
Cláusula Primeira: Constitui fundamento para o
presente contrato a necessidade da contratação
de Profissional AUXILIAR DE SERVIÇOS
GERAIS, com uma carga horária de 40 horas
semanais, para exercer suas funções na
Secretaria de Obras e Urbanismo, deste
Município, ficando o mesmo lotado na Secretaria
da Obras e Urbanismo, contratação esta
considerada como essencialidade do serviço
supra mencionado, bem como, ante a inexistência
de profissional concursado nos quadros do
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CONTRATANTE, suficiente para atender a
demanda necessária, surgindo a situação de
excepcional interesse público;
Cláusula Segunda: Aos serviços especificados
na cláusula anterior, a CONTRATANTE pagará
mensalmente ao CONTRATADO a importância
de 01 (um) Salário Mínimo Vigente por Lei;
Cláusula Terceira: O CONTRATADO declara
que possui nacionalidade brasileira, idade igual
ou superior a 18 (dezoito) anos e boa conduta,
está em dia com as obrigações eleitorais e
militares, goza de boa saúde física e mental e é
detentor do título especificado que comprove a
habilitação para o desempenho da função acima
mencionada;
Cláusula Quarta: O CONTRATADO se obriga a
executar os serviços mencionados em favor da
municipalidade, durante o prazo de vigência deste
instrumento, que é de 06 (seis) meses,
empenhando esforços no desempenho dos
trabalhos realizados;
Cláusula Quinta: Sob pena de dispensa e
outros previstos em lei a CONTRATADO não
poderá
praticar
atos
do
qual
resulte
responsabilidade civil ou administrativa; falta ao
serviço injustamente, chegar com atraso ao local
de trabalho sem justa causa, faltar com respeito
aos seus superiores hierárquicos e colegas,
praticar usuras em qualquer de suas formas,
receber comissões ou vantagens de qualquer
espécies em razão para a qual foi admitido,
empregar material bem como equipamento sob
sua responsabilidade em atividade diversa da
que foi autorizada a praticar, ou seja, a
CONTRATADO obriga-se a todos os deveres
funcionais aplicáveis aos servidores municipais,
submetendo-se, inclusive, no que couberem, às
sanções disciplinares;
Cláusula Sexta: O CONTRATANTE se obriga a
fornecer a CONTRATADO todos os meios
materiais necessários para o exercício de seu
ofício;
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Cláusula Sétima: O presente contrato terá início
em 04/07/2021 e término em 31/12/2021;
Cláusula Oitava: O presente Contrato
rescindisse-se pelo término do prazo nele
especificado, podendo também a rescisão
ocorrer a qualquer tempo ou a critério do
CONTRATANTE, quando o CONTRATADO não
corresponder
ou
desempenhar
insatisfatoriamente atribuições que lhe forem
confiadas, não se exigindo nesta hipótese,
qualquer outra formalidade que não a de
informar, por escrito, tal disposição, não cabendo
em quaisquer casos nenhuma indenização;
Cláusula Nona: O CONTRATADO contribuirá
obrigatoriamente para o INSTITUTO NACIONAL
DE SEGURO SOCIAL – INSS, que fará o
depósito relativo à parte do empregador da
maneira e no valor legalmente estipulado;
Cláusula Décima: O presente Contrato não cria
vínculo empregatício de qualquer maneira e o
tempo de serviço decorrente da presente
contratação não será anotado para quaisquer
efeitos;
Cláusula Décima Primeira: Fica eleito o foro da
Comarca de Esperança – PB., para dirimir
qualquer dúvida originária deste Contrato, com
expressa renúncia de qualquer outro por mais
privilegiados que sejam.
Por se acharem as partes contratantes de
mútuo e pleno acordo, assinam o presente
contrato em 03 (três) vias de igual forma e teor
para um só efeito e único fim, na presença das
testemunhas adiante assinadas.
São Sebastião de Lagoa de Roça,
PB, 04 de julho de 2021.

Gilson Agostinho Azevedo
CONTRATADO
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 174/2021.
CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PUBLICO E POR PRAZO DETERMINADO QUE
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB., E O SR. GIVANILDO JOSÉ
RIBEIRO, CONFORME O DISPOSTO NA LEI
0
MUNICIPAL N 487 DE 02 DE ABRIL DE 2014.
Pelo presente instrumento na melhor
forma de direito, de um lado a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB, CGC. 08.742.439/0001-00,
localizada à Rua José Rodrigues Coura, nº. 53,
centro, nesta cidade de São Sebastião de Lagoa
de Roça - PB, representado pela Prefeito
Constitucional,
SEVERO
LUIS
DO
NASCIMENTO
NETO,
brasileiro,
casado,
portador do RG nº. 2.XXX.469-SSP/PB, CPF nº.
XXX.377.614-XX, residente e domiciliado na Rua
Juvino Sobreira de Carvalho, n° 28, centro, São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, aqui
denominado de CONTRATANTE, e do outro
lado, GIVANILDO JOSÉ RIBEIRO, brasileiro,
casado, RG. nº 1.XXX.740-2ª VIA/SSP/PB, CPF
nº. XXX.617.228-32, residente e domiciliado no
o
Sítio Retiro, s/n , zona rural, Lagoa Seca -PB,
doravante
denominado
CONTRATADO,
celebram
o
presente
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
POR
EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, tendo
justo e contratado o que a seguir se contém:
Cláusula Primeira: Constitui fundamento para o
presente contrato a necessidade da contratação
de Profissional COUVEIRO, com uma carga
horária de 40 horas semanais, para exercer suas
funções na Secretaria de Obras e Urbanismo
desde Município, ficando o mesmo lotado na
Secretaria de Obras e Urbanismo, contratação
esta considerada como essencialidade do serviço
supra mencionado, bem como, ante a inexistência
de profissional qualificado e concursado nos
quadros do CONTRATANTE, surgindo a situação
de excepcional interesse público;
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Cláusula Segunda: Aos serviços especificados
na cláusula anterior, o CONTRATANTE pagará
mensalmente ao CONTRATADO a importância
de um Salário Mínimo Nacional Vigente por Lei;
Cláusula Terceira: O CONTRATADO declara
que possui nacionalidade brasileira, idade igual
ou superior a 18 (dezoito) anos e boa conduta,
está em dia com as obrigações eleitorais e
militares, goza de boa saúde física e mental e é
detentor do título especificado que comprove a
habilitação para o desempenho da função acima
mencionada;
Cláusula Quarta: O CONTRATADO se obriga a
executar os serviços mencionados em favor da
municipalidade, durante o prazo de vigência deste
instrumento, que é de 06 (seis) meses,
empenhando esforços no desempenho dos
trabalhos realizados;
Cláusula Quinta: Sob pena de dispensa e
outros previstos em lei o CONTRATADO não
poderá
praticar
atos
do
qual
resulte
responsabilidade civil ou administrativa; falta ao
serviço injustamente, chegar com atraso ao local
de trabalho sem justa causa, faltar com respeito
aos seus superiores hierárquicos e colegas,
praticar usuras em qualquer de suas formas,
receber comissões ou vantagens de qualquer
espécies em razão para a qual foi admitido,
empregar material bem como equipamento sob
sua responsabilidade em atividade diversa da
que foi autorizada a praticar, ou seja, o
CONTRATADO obriga-se a todos os deveres
funcionais aplicáveis aos servidores municipais,
submetendo-se, inclusive, no que couberem, às
sanções disciplinares;
Cláusula Sexta: O CONTRATANTE se obriga a
fornecer ao CONTRATADO todos os meios
materiais necessários para o exercício de seu
ofício;
Cláusula Sétima: O presente contrato terá início
em 04/07/2021 e término em 31/12/2021;
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Cláusula Oitava: O presente Contrato
rescindisse-se pelo término do prazo nele
especificado, podendo também a rescisão
ocorrer a qualquer tempo ou a critério do
CONTRATANTE, quando o CONTRATADO não
corresponder
ou
desempenhar
insatisfatoriamente atribuições que lhe forem
confiadas, não se exigindo nesta hipótese,
qualquer outra formalidade que não a de
informar, por escrito, tal disposição, não cabendo
em quaisquer casos nenhuma indenização;
Cláusula Nona: O CONTRATADO contribuirá
obrigatoriamente para o INSTITUTO NACIONAL
DE SEGURO SOCIAL – INSS, que fará o
depósito relativo à parte do empregador da
maneira e no valor legalmente estipulado;
Cláusula Décima: O presente Contrato não cria
vínculo empregatício de qualquer maneira e o
tempo de serviço decorrente da presente
contratação não será anotado para quaisquer
efeitos;
Cláusula Décima Primeira: Fica eleito o foro da
Comarca de Esperança – PB., para dirimir
qualquer dúvida originária deste Contrato, com
expressa renúncia de qualquer outro por mais
privilegiados que sejam.
Por se acharem as partes contratantes de
mútuo e pleno acordo, assinam o presente
contrato em 03 (três) vias de igual forma e teor
para um só efeito e único fim, na presença das
testemunhas adiante assinadas.

São Sebastião de Lagoa de Roça,
PB, 04 de julho de 2021.

Givanildo José Ribeiro
Contratado
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 175/2021.
CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PUBLICO E POR PRAZO DETERMINADO QUE
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB., E O SR. HERIBERTO
GREGÓRIO FILHO, CONFORME O DISPOSTO
0
NA LEI MUNICIPAL N 487 DE 02 DE ABRIL DE
2014.
Pelo presente instrumento na melhor
forma de direito, de um lado a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB, CGC. 08.742.439/0001-00,
localizada à Rua José Rodrigues Coura, nº. 53,
centro, nesta cidade de São Sebastião de Lagoa
de Roça - PB, representado pelo Prefeito
Constitucional,
SEVERO
LUIS
DO
NASCIMENTO
NETO,
brasileiro,
casado,
portador do RG nº. 2.XXX.469-SSP/PB, CPF nº.
XXX.377.614-XX, residente e domiciliado na Rua
Juvino Sobreira de Carvalho, n° 28, centro, São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, aqui
denominado de CONTRATANTE, e do outro
lado,
HERIBERTO
GREGORIO
FILHO,
brasileiro, casado, RG. nº 1.XXX.971/SSP/PB,
CPF nº. XXX.037.644-38, residente e domiciliado
na Rua Severino Gregório, nº 37, Centro, São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, doravante
denominado
CONTRATADO,
celebram
o
presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO, tendo justo e contratado o que a
seguir se contém:
Cláusula Primeira: Constitui fundamento para o
presente contrato a necessidade da contratação
de Profissional MOTORISTA SOCORRISTA, para
exercer suas funções no Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência – SAMU, desde Município,
ficando o mesmo lotado na Secretaria da Saúde,
contratação
esta
considerada
como
essencialidade do serviço supra mencionado, bem
como, ante a inexistência de profissional
qualificado e concursado nos quadros do
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CONTRATANTE, surgindo
excepcional interesse público;

a

situação

de

Cláusula Segunda: Aos serviços especificados
na cláusula anterior, o CONTRATANTE pagará
R$ 140,00 (cento e quarenta reais) por Plantão
de 24 horas;
Cláusula Terceira: O CONTRATADO declara
que possui nacionalidade brasileira, idade igual
ou superior a 18 (dezoito) anos e boa conduta,
está em dia com as obrigações eleitorais e
militares, goza de boa saúde física e mental e é
detentor do título especificado que comprove a
habilitação para o desempenho da função acima
mencionada;
Cláusula Quarta: O CONTRATADO se obriga a
executar os serviços mencionados em favor da
municipalidade, durante o prazo de vigência deste
instrumento, que é de 06 (seis) meses,
empenhando esforços no desempenho dos
trabalhos realizados;
Cláusula Quinta: Sob pena de dispensa e
outros previstos em lei o CONTRATADO não
poderá
praticar
atos
do
qual
resulte
responsabilidade civil ou administrativa; falta ao
serviço injustamente, chegar com atraso ao local
de trabalho sem justa causa, faltar com respeito
aos seus superiores hierárquicos e colegas,
praticar usuras em qualquer de suas formas,
receber comissões ou vantagens de qualquer
espécies em razão para a qual foi admitido,
empregar material bem como equipamento sob
sua responsabilidade em atividade diversa da
que foi autorizada a praticar, ou seja, o
CONTRATADO obriga-se a todos os deveres
funcionais aplicáveis aos servidores municipais,
submetendo-se, inclusive, no que couberem, às
sanções disciplinares;
Cláusula Sexta: O CONTRATANTE se obriga a
fornecer ao CONTRATADO todos os meios
materiais necessários para o exercício de seu
ofício;
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Cláusula Sétima: O presente contrato terá início
em 04/07/2021 e término em 31/12/2021;
Cláusula Oitava: O presente Contrato
rescindisse-se pelo término do prazo nele
especificado, podendo também a rescisão
ocorrer a qualquer tempo ou a critério do
CONTRATANTE, quando o CONTRATADO não
corresponder
ou
desempenhar
insatisfatoriamente atribuições que lhe forem
confiadas, não se exigindo nesta hipótese,
qualquer outra formalidade que não a de
informar, por escrito, tal disposição, não cabendo
em quaisquer casos nenhuma indenização;
Cláusula Nona: O CONTRATADO contribuirá
obrigatoriamente para o INSTITUTO NACIONAL
DE SEGURO SOCIAL – INSS, que fará o
depósito relativo à parte do empregador da
maneira e no valor legalmente estipulado;
Cláusula Décima: O presente Contrato não cria
vínculo empregatício de qualquer maneira e o
tempo de serviço decorrente da presente
contratação não será anotado para quaisquer
efeitos;
Cláusula Décima Primeira: Fica eleito o foro da
Comarca de Esperança – PB., para dirimir
qualquer dúvida originária deste Contrato, com
expressa renúncia de qualquer outro por mais
privilegiados que sejam.
Por se acharem as partes contratantes de
mútuo e pleno acordo, assinam o presente
contrato em 03 (três) vias de igual forma e teor
para um só efeito e único fim, na presença das
testemunhas adiante assinadas.
São Sebastião de Lagoa de Roça,
PB, 04 de julho de 2021.

Heriberto Gregório Filho
Contratado
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 176/2021.
CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PUBLICO E POR PRAZO DETERMINADO QUE
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB., E O SR. ITALO BATISTA DA
SILVA, CONFORME O DISPOSTO NA LEI
0
MUNICIPAL N 487 DE 02 DE ABRIL DE 2014.
Pelo presente instrumento na melhor
forma de direito, de um lado a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB, CGC. 08.742.439/0001-00,
localizada à Rua José Rodrigues Coura, nº. 53,
centro, nesta cidade de São Sebastião de Lagoa
de Roça - PB, representado pelo Prefeito
Constitucional,
SEVERO
LUIS
DO
NASCIMENTO
NETO,
brasileiro,
casado,
portador do RG nº. 2.XXX.469-SSP/PB, CPF nº.
XXX.377.614-XX, residente e domiciliado na Rua
Juvino Sobreira de Carvalho, n° 28, centro, São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, aqui
denominado de CONTRATANTE, e do outro
lado, ITALO BATISTA DA SILVA, brasileiro,
solteiro, CPF nº. XXX.909.434-00, residente e
domiciliado no St. Canta Galo, zona rural deste
Município de São Sebastião de Lagoa de Roça PB, doravante denominado CONTRATADO,
celebram
o
presente
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
POR
EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, tendo
justo e contratado o que a seguir se contém:
Cláusula Primeira: Constitui fundamento para o
presente contrato a necessidade da contratação
de Profissional AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL,
com uma carga horária de 40 horas semanais,
para exercer suas funções na UBSF Santo
Antônio, localizada no Sítio Canta Galo, zona rural
deste Município de São Sebastião de Lagoa de
Roça-PB., ficando o mesmo lotado na Secretaria
de Saúde, contratação esta considerada como
essencialidade do serviço supra mencionado, bem
como, ante a inexistência de profissional
qualificado e concursado nos quadros do
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CONTRATANTE, surgindo
excepcional interesse público;

a

situação

de

Cláusula Segunda: Aos serviços especificados
na cláusula anterior, o CONTRATANTE pagará
mensalmente ao CONTRATADO a importância
de 01 (um) Salário Mínimo Vigente por Lei;
Cláusula Terceira: O CONTRATADO declara
que possui nacionalidade brasileira, idade igual
ou superior a 18 (dezoito) anos e boa conduta,
está em dia com as obrigações eleitorais e
militares, goza de boa saúde física e mental e é
detentor do título especificado que comprove a
habilitação para o desempenho da função acima
mencionada;
Cláusula Quarta: O CONTRATADO se obriga a
executar os serviços mencionados em favor da
municipalidade, durante o prazo de vigência deste
instrumento, que é de 06 (seis) meses,
empenhando esforços no desempenho dos
trabalhos realizados;
Cláusula Quinta: Sob pena de dispensa e
outros previstos em lei O CONTRATADO não
poderá
praticar
atos
do
qual
resulte
responsabilidade civil ou administrativa; falta ao
serviço injustamente, chegar com atraso ao local
de trabalho sem justa causa, faltar com respeito
aos seus superiores hierárquicos e colegas,
praticar usuras em qualquer de suas formas,
receber comissões ou vantagens de qualquer
espécies em razão para a qual foi admitido,
empregar material bem como equipamento sob
sua responsabilidade em atividade diversa da
que foi autorizada a praticar, ou seja, O
CONTRATADO obriga-se a todos os deveres
funcionais aplicáveis aos servidores municipais,
submetendo-se, inclusive, no que couberem, às
sanções disciplinares;
Cláusula Sexta: O CONTRATANTE se obriga a
fornecer O CONTRATADO todos os meios
materiais necessários para o exercício de seu
ofício;
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Cláusula Sétima: O presente contrato terá início
em 04/07/2021 e término em 31/12/2021;
Cláusula Oitava: O presente Contrato
rescindisse-se pelo término do prazo nele
especificado, podendo também a rescisão
ocorrer a qualquer tempo ou a critério do
CONTRATANTE, quando O CONTRATADO não
corresponder
ou
desempenhar
insatisfatoriamente atribuições que lhe forem
confiadas, não se exigindo nesta hipótese,
qualquer outra formalidade que não a de
informar, por escrito, tal disposição, não cabendo
em quaisquer casos nenhuma indenização;
Cláusula Nona: O CONTRATADO contribuirá
obrigatoriamente para o INSTITUTO NACIONAL
DE SEGURO SOCIAL – INSS, que fará o
depósito relativo à parte do empregador da
maneira e no valor legalmente estipulado;
Cláusula Décima: O presente Contrato não cria
vínculo empregatício de qualquer maneira e o
tempo de serviço decorrente da presente
contratação não será anotado para quaisquer
efeitos;
Cláusula Décima Primeira: Fica eleito o foro da
Comarca de Esperança – PB., para dirimir
qualquer dúvida originária deste Contrato, com
expressa renúncia de qualquer outro por mais
privilegiados que sejam.
Por se acharem as partes contratantes de
mútuo e pleno acordo, assinam o presente
contrato em 03 (três) vias de igual forma e teor
para um só efeito e único fim, na presença das
testemunhas adiante assinadas.
São Sebastião de Lagoa de Roça,
PB, 04 de julho de 2021.

Italo Batista da Silva
Contratado
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 177/2021.
CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PUBLICO E POR PRAZO DETERMINADO QUE
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB., E O SR. ITALO JULIANO
BEZERRA NASCIMENTO, CONFORME O
0
DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N 487 DE 02 DE
ABRIL DE 2014.
Pelo presente instrumento na melhor
forma de direito, de um lado a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB, CGC. 08.742.439/0001-00,
localizada à Rua José Rodrigues Coura, nº. 53,
centro, nesta cidade de São Sebastião de Lagoa
de Roça - PB, representado pelo Prefeito
Constitucional,
SEVERO
LUIS
DO
NASCIMENTO
NETO,
brasileiro,
casado,
portador do RG nº. 2.XXX.469-SSP/PB, CPF nº.
XXX.377.614-XX, residente e domiciliado na Rua
Juvino Sobreira de Carvalho, n° 28, centro, São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, aqui
denominado de CONTRATANTE, e do outro
lado,
ITALO
JULIANO
BEZERRA
NASCIMENTO, brasileiro, casado, RG. nº
3.XXX.616/SSP/PB, CPF nº. XXX.530.454-60,
residente e domiciliado na Rua Juvino Sobreira
de Carvalho, nº 33, Centro, São Sebastião de
Lagoa de Roça - PB, doravante denominado
CONTRATADO,
celebram
o
presente
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,
tendo justo e contratado o que a seguir se
contém:
Cláusula Primeira: Constitui fundamento para o
presente contrato a necessidade da contratação
de Profissional MOTORISTA SOCORRISTA, para
exercer suas funções no Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência – SAMU, desde Município,
ficando o mesmo lotado na Secretaria da Saúde,
contratação
esta
considerada
como
essencialidade do serviço supra mencionado, bem
como, ante a inexistência de profissional
qualificado e concursado nos quadros do

www.lagoaderoca.pb.gov.br/mensario.htm
Mês: Julho 2021

Página 64 de 90

**JORNAL “O MENS ÁRIO OFICI AL”- 247ª Edição - 30 de Julho de 2021**
CONTRATANTE, surgindo
excepcional interesse público;

a

situação

de

Cláusula Segunda: Aos serviços especificados
na cláusula anterior, o CONTRATANTE pagará
R$ 140,00 (cento e quarenta reais) por Plantão
de 24 horas;
Cláusula Terceira: O CONTRATADO declara
que possui nacionalidade brasileira, idade igual
ou superior a 18 (dezoito) anos e boa conduta,
está em dia com as obrigações eleitorais e
militares, goza de boa saúde física e mental e é
detentor do título especificado que comprove a
habilitação para o desempenho da função acima
mencionada;
Cláusula Quarta: O CONTRATADO se obriga a
executar os serviços mencionados em favor da
municipalidade, durante o prazo de vigência deste
instrumento, que é de 06 (seis) meses,
empenhando esforços no desempenho dos
trabalhos realizados;
Cláusula Quinta: Sob pena de dispensa e
outros previstos em lei o CONTRATADO não
poderá
praticar
atos
do
qual
resulte
responsabilidade civil ou administrativa; falta ao
serviço injustamente, chegar com atraso ao local
de trabalho sem justa causa, faltar com respeito
aos seus superiores hierárquicos e colegas,
praticar usuras em qualquer de suas formas,
receber comissões ou vantagens de qualquer
espécies em razão para a qual foi admitido,
empregar material bem como equipamento sob
sua responsabilidade em atividade diversa da
que foi autorizada a praticar, ou seja, o
CONTRATADO obriga-se a todos os deveres
funcionais aplicáveis aos servidores municipais,
submetendo-se, inclusive, no que couberem, às
sanções disciplinares;
Cláusula Sexta: O CONTRATANTE se obriga a
fornecer ao CONTRATADO todos os meios
materiais necessários para o exercício de seu
ofício;
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Cláusula Sétima: O presente contrato terá início
em 04/07/2021 e término em 31/12/2021;
Cláusula Oitava: O presente Contrato
rescindisse-se pelo término do prazo nele
especificado, podendo também a rescisão
ocorrer a qualquer tempo ou a critério do
CONTRATANTE, quando o CONTRATADO não
corresponder
ou
desempenhar
insatisfatoriamente atribuições que lhe forem
confiadas, não se exigindo nesta hipótese,
qualquer outra formalidade que não a de
informar, por escrito, tal disposição, não cabendo
em quaisquer casos nenhuma indenização;
Cláusula Nona: O CONTRATADO contribuirá
obrigatoriamente para o INSTITUTO NACIONAL
DE SEGURO SOCIAL – INSS, que fará o
depósito relativo à parte do empregador da
maneira e no valor legalmente estipulado;
Cláusula Décima: O presente Contrato não cria
vínculo empregatício de qualquer maneira e o
tempo de serviço decorrente da presente
contratação não será anotado para quaisquer
efeitos;
Cláusula Décima Primeira: Fica eleito o foro da
Comarca de Esperança – PB., para dirimir
qualquer dúvida originária deste Contrato, com
expressa renúncia de qualquer outro por mais
privilegiados que sejam.
Por se acharem as partes contratantes de
mútuo e pleno acordo, assinam o presente
contrato em 03 (três) vias de igual forma e teor
para um só efeito e único fim, na presença das
testemunhas adiante assinadas.
São Sebastião de Lagoa de Roça,
PB, 04 de julho de 2021.

Italo Juliano Bezerra Nascimento
Contratado
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 178/2021.
CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PUBLICO E POR PRAZO DETERMINADO QUE
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB., E O SR. JOÃO BATISTA
MARTINS, CONFORME O DISPOSTO NA LEI
0
MUNICIPAL N 487 DE 02 DE ABRIL DE 2014.
Pelo presente instrumento na melhor
forma de direito, de um lado a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB, CGC. 08.742.439/0001-00,
localizada à Rua José Rodrigues Coura, nº. 53,
centro, nesta cidade de São Sebastião de Lagoa
de Roça - PB, representado pelo Prefeito
Constitucional,
SEVERO
LUIS
DO
NASCIMENTO
NETO,
brasileiro,
casado,
portador do RG nº. 2.XXX.469-SSP/PB, CPF nº.
XXX.377.614-XX, residente e domiciliado na Rua
Juvino Sobreira de Carvalho, n° 28, centro, São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, aqui
denominado de CONTRATANTE, e do outro
lado, JOÃO BATISTA MARTINS, brasileiro,
solteiro, RG. nº 4.XXX.830/SSP/PB, CPF nº.
XXX.802.914-30, residente e domiciliado na Rua
Antonio Apolinário da Silva nº 257, centro, São
Sebastião de Lagoa de Roça-PB, doravante
denominado
CONTRATADO,
celebram
o
presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO, tendo justo e contratado o que a
seguir se contém:
Cláusula Primeira: Constitui fundamento para o
presente contrato a necessidade da contratação
de Profissional AUXILIAR DE SERVIÇOS
GERAIS, com uma carga horária de 40 horas
semanais, para exercer suas funções na
Secretaria de Obras e Urbanismo desde
Município, ficando o mesmo lotado na Secretaria
de Obras e Urbanismo, contratação esta
considerada como essencialidade do serviço
supra mencionado, bem como, ante a inexistência
de profissional qualificado e concursado nos
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quadros do CONTRATANTE, surgindo a situação
de excepcional interesse público;
Cláusula Segunda: Aos serviços especificados
na cláusula anterior, o CONTRATANTE pagará
mensalmente ao CONTRATADO a importância
de 01 (um) Salário Mínimo Vigente por Lei;
Cláusula Terceira: O CONTRATADO declara
que possui nacionalidade brasileira, idade igual
ou superior a 18 (dezoito) anos e boa conduta,
está em dia com as obrigações eleitorais e
militares, goza de boa saúde física e mental e é
detentor do título especificado que comprove a
habilitação para o desempenho da função acima
mencionada;
Cláusula Quarta: O CONTRATADO se obriga a
executar os serviços mencionados em favor da
municipalidade, durante o prazo de vigência deste
instrumento, que é de 06 (seis) meses,
empenhando esforços no desempenho dos
trabalhos realizados;
Cláusula Quinta: Sob pena de dispensa e
outros previstos em lei o CONTRATADO não
poderá
praticar
atos
do
qual
resulte
responsabilidade civil ou administrativa; falta ao
serviço injustamente, chegar com atraso ao local
de trabalho sem justa causa, faltar com respeito
aos seus superiores hierárquicos e colegas,
praticar usuras em qualquer de suas formas,
receber comissões ou vantagens de qualquer
espécies em razão para a qual foi admitido,
empregar material bem como equipamento sob
sua responsabilidade em atividade diversa da
que foi autorizada a praticar, ou seja, o
CONTRATADO obriga-se a todos os deveres
funcionais aplicáveis aos servidores municipais,
submetendo-se, inclusive, no que couberem, às
sanções disciplinares;
Cláusula Sexta: O CONTRATANTE se obriga a
fornecer ao CONTRATADO todos os meios
materiais necessários para o exercício de seu
ofício;
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Cláusula Sétima: O presente contrato terá início
em 04/07/2021 e término em 31/12/2021;
Cláusula Oitava: O presente Contrato
rescindisse-se pelo término do prazo nele
especificado, podendo também a rescisão
ocorrer a qualquer tempo ou a critério do
CONTRATANTE, quando o CONTRATADO não
corresponder
ou
desempenhar
insatisfatoriamente atribuições que lhe forem
confiadas, não se exigindo nesta hipótese,
qualquer outra formalidade que não a de
informar, por escrito, tal disposição, não cabendo
em quaisquer casos nenhuma indenização;
Cláusula Nona: O CONTRATADO contribuirá
obrigatoriamente para o INSTITUTO NACIONAL
DE SEGURO SOCIAL – INSS, que fará o
depósito relativo à parte do empregador da
maneira e no valor legalmente estipulado;
Cláusula Décima: O presente Contrato não cria
vínculo empregatício de qualquer maneira e o
tempo de serviço decorrente da presente
contratação não será anotado para quaisquer
efeitos;
Cláusula Décima Primeira: Fica eleito o foro da
Comarca de Esperança – PB., para dirimir
qualquer dúvida originária deste Contrato, com
expressa renúncia de qualquer outro por mais
privilegiados que sejam.
Por se acharem as partes contratantes de
mútuo e pleno acordo, assinam o presente
contrato em 03 (três) vias de igual forma e teor
para um só efeito e único fim, na presença das
testemunhas adiante assinadas.
São Sebastião de Lagoa de Roça,
PB, 04 de julho de 2021.

João Batista Martins
Contratado
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 179/2021.
CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PUBLICO E POR PRAZO DETERMINADO QUE
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB., E O SR. JOHN LENNON DA
SILVA, CONFORME O DISPOSTO NA LEI
0
MUNICIPAL N 487 DE 02 DE ABRIL DE 2014.
Pelo presente instrumento na melhor
forma de direito, de um lado a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB, CGC. 08.742.439/0001-00,
localizada à Rua José Rodrigues Coura, nº. 53,
centro, nesta cidade de São Sebastião de Lagoa
de Roça - PB, representado pelo Prefeito
Constitucional,
SEVERO
LUIS
DO
NASCIMENTO
NETO,
brasileiro,
casado,
portador do RG nº. 2.XXX.469-SSP/PB, CPF nº.
XXX.377.614-XX, residente e domiciliado na Rua
Juvino Sobreira de Carvalho, n° 28, centro, São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, aqui
denominado de CONTRATANTE, e do outro
lado, JOHN LENNON DA SILVA, brasileiro,
casado, RG. nº 3.XXX.404/SSP/PB, CPF nº.
XXX.466.104-45, residente e domiciliado no Sítio
Geraldo, s/nº, zona rural, São Sebastião de
Lagoa de Roça PB, doravante denominada
CONTRATADO,
celebram
o
presente
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,
tendo justo e contratado o que a seguir se
contém:
Cláusula Primeira: Constitui fundamento para o
presente contrato a necessidade da contratação
de Profissional MOTORISTA, com uma carga
horária de 40 horas semanais, para exercer suas
funções na Secretaria de Transportes, contratação
esta considerada como essencialidade do serviço
supra mencionado, bem como, ante a inexistência
de profissional qualificado e concursado nos
quadros do CONTRATANTE, surgindo a situação
de excepcional interesse público;
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Cláusula Segunda: Aos serviços especificados
na cláusula anterior, o CONTRATANTE pagará
mensalmente ao CONTRATADO a importância
de R$ 1.400,00 (HUM MIL E QUATROCENTOS
REAIS);
Cláusula Terceira: O CONTRATADO declara
que possui nacionalidade brasileira, idade igual
ou superior a 18 (dezoito) anos e boa conduta,
está em dia com as obrigações eleitorais e
militares, goza de boa saúde física e mental e é
detentor do título especificado que comprove a
habilitação para o desempenho da função acima
mencionada;
Cláusula Quarta: O CONTRATADO se obriga a
executar os serviços mencionados em favor da
municipalidade, durante o prazo de vigência deste
instrumento, que é de 06 (seis) meses,
empenhando esforços no desempenho dos
trabalhos realizados;
Cláusula Quinta: Sob pena de dispensa e
outros previstos em lei o CONTRATADO não
poderá
praticar
atos
do
qual
resulte
responsabilidade civil ou administrativa; falta ao
serviço injustamente, chegar com atraso ao local
de trabalho sem justa causa, faltar com respeito
aos seus superiores hierárquicos e colegas,
praticar usuras em qualquer de suas formas,
receber comissões ou vantagens de qualquer
espécies em razão para a qual foi admitido,
empregar material bem como equipamento sob
sua responsabilidade em atividade diversa da
que foi autorizada a praticar, ou seja, o
CONTRATADO obriga-se a todos os deveres
funcionais aplicáveis aos servidores municipais,
submetendo-se, inclusive, no que couberem, às
sanções disciplinares;
Cláusula Sexta: O CONTRATANTE se obriga a
fornecer ao CONTRATADO todos os meios
materiais necessários para o exercício de seu
ofício;
Cláusula Sétima: O presente contrato terá início
em 04/07/2021 e término em 31/12/2021;
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Cláusula Oitava: O presente Contrato
rescindisse-se pelo término do prazo nele
especificado, podendo também a rescisão
ocorrer a qualquer tempo ou a critério do
CONTRATANTE, quando o CONTRATADO não
corresponder
ou
desempenhar
insatisfatoriamente atribuições que lhe forem
confiadas, não se exigindo nesta hipótese,
qualquer outra formalidade que não a de
informar, por escrito, tal disposição, não cabendo
em quaisquer casos nenhuma indenização;
Cláusula Nona: O CONTRATADO contribuirá
obrigatoriamente para o INSTITUTO NACIONAL
DE SEGURO SOCIAL – INSS, que fará o
depósito relativo à parte do empregador da
maneira e no valor legalmente estipulado;
Cláusula Décima: O presente Contrato não cria
vínculo empregatício de qualquer maneira e o
tempo de serviço decorrente da presente
contratação não será anotado para quaisquer
efeitos;
Cláusula Décima Primeira: Fica eleito o foro da
Comarca de Esperança – PB., para dirimir
qualquer dúvida originária deste Contrato, com
expressa renúncia de qualquer outro por mais
privilegiados que sejam.
Por se acharem as partes contratantes de
mútuo e pleno acordo, assinam o presente
contrato em 03 (três) vias de igual forma e teor
para um só efeito e único fim, na presença das
testemunhas adiante assinadas.
São Sebastião de Lagoa de Roça,
PB, 04 de julho de 2021.

JOHN LENNON DA SILVA
Contratado
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 180/2021.
CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PUBLICO E POR PRAZO DETERMINADO QUE
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB., E O SR. JOSÉ ANDRÉ DA
SILVA, CONFORME O DISPOSTO NA LEI
0
MUNICIPAL N 487 DE 02 DE ABRIL DE 2014.
Pelo presente instrumento na melhor
forma de direito, de um lado a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB, CGC. 08.742.439/0001-00,
localizada à Rua José Rodrigues Coura, nº. 53,
centro, nesta cidade de São Sebastião de Lagoa
de Roça - PB, representado pelo Prefeito
Constitucional,
SEVERO
LUIS
DO
NASCIMENTO
NETO,
brasileiro,
casado,
portador do RG nº. 2.XXX.469-SSP/PB, CPF nº.
XXX.377.614-XX, residente e domiciliado na Rua
Juvino Sobreira de Carvalho, n° 28, centro, São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, aqui
denominado de CONTRATANTE, e do outro
lado, JOSÉ ANDRÉ DA SILVA, brasileiro,
solteiro, RG. nº 3.XXX.947-SSP/PB, CPF nº.
XXX.391.504-37, residente e domiciliado na Rua
São Sebastião, nº 23, centro, São Sebastião de
Lagoa de Roça-PB, doravante denominado
CONTRATADO,
celebram
o
presente
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,
tendo justo e contratado o que a seguir se
contém:
Cláusula Primeira: Constitui fundamento para o
presente contrato a necessidade da contratação
de Profissional ENFERMEIRO, com uma carga
horária de 20 horas semanais, para exercer suas
funções na POLICLÍNICA MUNICIPAL, ficando o
mesmo lotado na Secretaria da Saúde deste
Município, contratação esta considerada como
essencialidade do serviço supra mencionado, bem
como, ante a inexistência de profissional
qualificado e concursado nos quadros do
CONTRATANTE, surgindo a situação de
excepcional interesse público;
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Cláusula Segunda: Aos serviços especificados
na cláusula anterior, o CONTRATANTE pagará
mensalmente ao CONTRATADO a importância
de R$ 1.500,00 (HUM MIL E QUINHENTOS
REAIS);
Cláusula Terceira: O CONTRATADO declara
que possui nacionalidade brasileira, idade igual
ou superior a 18 (dezoito) anos e boa conduta,
está em dia com as obrigações eleitorais e
militares, goza de boa saúde física e mental e é
detentor do título especificado que comprove a
habilitação para o desempenho da função acima
mencionada;
Cláusula Quarta: O CONTRATADO se obriga a
executar os serviços mencionados em favor da
municipalidade, durante o prazo de vigência deste
instrumento, que é de 06 (seis) meses,
empenhando esforços no desempenho dos
trabalhos realizados;
Cláusula Quinta: Sob pena de dispensa e
outros previstos em lei o CONTRATADO não
poderá
praticar
atos
do
qual
resulte
responsabilidade civil ou administrativa; falta ao
serviço injustamente, chegar com atraso ao local
de trabalho sem justa causa, faltar com respeito
aos seus superiores hierárquicos e colegas,
praticar usuras em qualquer de suas formas,
receber comissões ou vantagens de qualquer
espécies em razão para a qual foi admitido,
empregar material bem como equipamento sob
sua responsabilidade em atividade diversa da
que foi autorizada a praticar, ou seja, o
CONTRATADO obriga-se a todos os deveres
funcionais aplicáveis aos servidores municipais,
submetendo-se, inclusive, no que couberem, às
sanções disciplinares;
Cláusula Sexta: O CONTRATANTE se obriga a
fornecer ao CONTRATADO todos os meios
materiais necessários para o exercício de seu
ofício;
Cláusula Sétima: O presente contrato terá início
em 04/07/2021 e término em 31/12/2021;

www.lagoaderoca.pb.gov.br/mensario.htm
Mês: Julho 2021

Página 69 de 90

**JORNAL “O MENS ÁRIO OFICI AL”- 247ª Edição - 30 de Julho de 2021**
Cláusula Oitava: O presente Contrato
rescindisse-se pelo término do prazo nele
especificado, podendo também a rescisão
ocorrer a qualquer tempo ou a critério do
CONTRATANTE, quando o CONTRATADO não
corresponder
ou
desempenhar
insatisfatoriamente atribuições que lhe forem
confiadas, não se exigindo nesta hipótese,
qualquer outra formalidade que não a de
informar, por escrito, tal disposição, não cabendo
em quaisquer casos nenhuma indenização;
Cláusula Nona: O CONTRATADO contribuirá
obrigatoriamente para o INSTITUTO NACIONAL
DE SEGURO SOCIAL – INSS, que fará o
depósito relativo à parte do empregador da
maneira e no valor legalmente estipulado;
Cláusula Décima: O presente Contrato não cria
vínculo empregatício de qualquer maneira e o
tempo de serviço decorrente da presente
contratação não será anotado para quaisquer
efeitos;
Cláusula Décima Primeira: Fica eleito o foro da
Comarca de Esperança – PB., para dirimir
qualquer dúvida originária deste Contrato, com
expressa renúncia de qualquer outro por mais
privilegiados que sejam.
Por se acharem as partes contratantes de
mútuo e pleno acordo, assinam o presente
contrato em 03 (três) vias de igual forma e teor
para um só efeito e único fim, na presença das
testemunhas adiante assinadas.
São Sebastião de Lagoa de Roça,
PB, 04 de julho de 2021.

José André da Silva
Contratado
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 181/2021.
CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PUBLICO E POR PRAZO DETERMINADO QUE
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB., E O SR. JOSÉ DE ARIMATÉIA
DE OLIVEIRA, CONFORME O DISPOSTO NA
0
LEI MUNICIPAL N 487 DE 02 DE ABRIL DE
2014.
Pelo presente instrumento na melhor
forma de direito, de um lado a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB, CGC. 08.742.439/0001-00,
localizada à Rua José Rodrigues Coura, nº. 53,
centro, nesta cidade de São Sebastião de Lagoa
de Roça - PB, representado pelo Prefeito
Constitucional,
SEVERO
LUIS
DO
NASCIMENTO
NETO,
brasileiro,
casado,
portador do RG nº. 2.XXX.469-SSP/PB, CPF nº.
XXX.377.614-XX, residente e domiciliado na Rua
Juvino Sobreira de Carvalho, n° 28, centro, São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, aqui
denominado de CONTRATANTE, e do outro
lado, JOSÉ DE ARIMATÉIA DE OLIVEIRA,
brasileiro, casado, RG. nº 1.XXX.950/SSP/PB,
CPF nº. XXX.728.747-85, residente e domiciliado
na Rua Joaquim Guilherme de Vasconcelos, s/nº
, centro, São Sebastião de Lagoa de Roça - PB,
doravante
denominado
CONTRATADO,
celebram
o
presente
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
POR
EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, tendo
justo e contratado o que a seguir se contém:
Cláusula Primeira: Constitui fundamento para o
presente contrato a necessidade da contratação
de Profissional VIGILANTE MUNICIPAL, para
exercer suas funções no Centro de Atenção
Psicossocial – CAPS, desde Município, ficando o
mesmo lotado na Secretaria da Saúde,
contratação
esta
considerada
como
essencialidade do serviço supra mencionado, bem
como, ante a inexistência de profissional
qualificado e concursado nos quadros do
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CONTRATANTE, surgindo
excepcional interesse público;

a

situação

de

Cláusula Segunda: Aos serviços especificados
na cláusula anterior, o CONTRATANTE pagará
mensalmente ao CONTRATADO a importância
de 01 (um) Salário Mínimo Vigente por Lei;
Cláusula Terceira: O CONTRATADO declara
que possui nacionalidade brasileira, idade igual
ou superior a 18 (dezoito) anos e boa conduta,
está em dia com as obrigações eleitorais e
militares, goza de boa saúde física e mental e é
detentor do título especificado que comprove a
habilitação para o desempenho da função acima
mencionada;
Cláusula Quarta: O CONTRATADO se obriga a
executar os serviços mencionados em favor da
municipalidade, durante o prazo de vigência deste
instrumento, que é de 06 (seis) meses,
empenhando esforços no desempenho dos
trabalhos realizados;
Cláusula Quinta: Sob pena de dispensa e
outros previstos em lei o CONTRATADO não
poderá
praticar
atos
do
qual
resulte
responsabilidade civil ou administrativa; falta ao
serviço injustamente, chegar com atraso ao local
de trabalho sem justa causa, faltar com respeito
aos seus superiores hierárquicos e colegas,
praticar usuras em qualquer de suas formas,
receber comissões ou vantagens de qualquer
espécies em razão para a qual foi admitido,
empregar material bem como equipamento sob
sua responsabilidade em atividade diversa da
que foi autorizada a praticar, ou seja, o
CONTRATADO obriga-se a todos os deveres
funcionais aplicáveis aos servidores municipais,
submetendo-se, inclusive, no que couberem, às
sanções disciplinares;
Cláusula Sexta: O CONTRATANTE se obriga a
fornecer ao CONTRATADO todos os meios
materiais necessários para o exercício de seu
ofício;
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Cláusula Sétima: O presente contrato terá início
em 04/07/2021 e término em 31/12/2021;
Cláusula Oitava: O presente Contrato
rescindisse-se pelo término do prazo nele
especificado, podendo também a rescisão
ocorrer a qualquer tempo ou a critério do
CONTRATANTE, quando o CONTRATADO não
corresponder
ou
desempenhar
insatisfatoriamente atribuições que lhe forem
confiadas, não se exigindo nesta hipótese,
qualquer outra formalidade que não a de
informar, por escrito, tal disposição, não cabendo
em quaisquer casos nenhuma indenização;
Cláusula Nona: O CONTRATADO contribuirá
obrigatoriamente para o INSTITUTO NACIONAL
DE SEGURO SOCIAL – INSS, que fará o
depósito relativo à parte do empregador da
maneira e no valor legalmente estipulado;
Cláusula Décima: O presente Contrato não cria
vínculo empregatício de qualquer maneira e o
tempo de serviço decorrente da presente
contratação não será anotado para quaisquer
efeitos;
Cláusula Décima Primeira: Fica eleito o foro da
Comarca de Esperança – PB., para dirimir
qualquer dúvida originária deste Contrato, com
expressa renúncia de qualquer outro por mais
privilegiados que sejam.
Por se acharem as partes contratantes de
mútuo e pleno acordo, assinam o presente
contrato em 03 (três) vias de igual forma e teor
para um só efeito e único fim, na presença das
testemunhas adiante assinadas.
São Sebastião de Lagoa de Roça,
PB, 04 de julho de 2021.

José de Arimatéia de Oliveira
Contratado
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 182/2021.
CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PUBLICO E POR PRAZO DETERMINADO QUE
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB., E A SRA. JOSELMA BEZERRA
DO CARMO, CONFORME O DISPOSTO NA LEI
0
MUNICIPAL N 487 DE 02 DE ABRIL DE 2014.
Pelo presente instrumento na melhor
forma de direito, de um lado a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB, CGC. 08.742.439/0001-00,
localizada à Rua José Rodrigues Coura, nº. 53,
centro, nesta cidade de São Sebastião de Lagoa
de Roça - PB, representado pelo Prefeito
Constitucional,
SEVERO
LUIS
DO
NASCIMENTO
NETO,
brasileiro,
casado,
portador do RG nº. 2.XXX.469-SSP/PB, CPF nº.
XXX.377.614-XX, residente e domiciliado na Rua
Juvino Sobreira de Carvalho, n° 28, centro, São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, aqui
denominado de CONTRATANTE, e do outro
lado, JOSELMA BEZERRA DO CARMO,
brasileira, solteira, RG. nº 2.XXX.870/SSP/PB,
CPF nº. XXX.240.034-30, residente e domiciliada
na Rua Antonio Pedro dos Santos, s/nº, centro,
São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, doravante
denominado
CONTRATADA,
celebram
o
presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO, tendo justo e contratado o que a
seguir se contém:
Cláusula Primeira: Constitui fundamento para o
presente contrato a necessidade da contratação
de Profissional AUXILIAR DE SERVIÇOS
GERAIS, com uma carga horária de 40 horas
semanais, para exercer suas funções na
Secretaria Municipal de Saúde deste Município,
ficando a mesma lotada na Secretaria da Saúde,
contratação
esta
considerada
como
essencialidade do serviço supra mencionado, bem
como, ante a inexistência de profissional
qualificado e concursado nos quadros do
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CONTRATANTE, surgindo
excepcional interesse público;

a

situação

de

Cláusula Segunda: Aos serviços especificados
na cláusula anterior, o CONTRATANTE pagará
mensalmente ao CONTRATADO a importância
de um Salário Mínimo Vigente por Lei;
Cláusula Terceira: O CONTRATADO declara
que possui nacionalidade brasileira, idade igual
ou superior a 18 (dezoito) anos e boa conduta,
está em dia com as obrigações eleitorais e
militares, goza de boa saúde física e mental e é
detentor do título especificado que comprove a
habilitação para o desempenho da função acima
mencionada;
Cláusula Quarta: O CONTRATADO se obriga a
executar os serviços mencionados em favor da
municipalidade, durante o prazo de vigência deste
instrumento, que é de 06 (seis) meses,
empenhando esforços no desempenho dos
trabalhos realizados;
Cláusula Quinta: Sob pena de dispensa e
outros previstos em lei a CONTRATADA não
poderá
praticar
atos
do
qual
resulte
responsabilidade civil ou administrativa; falta ao
serviço injustamente, chegar com atraso ao local
de trabalho sem justa causa, faltar com respeito
aos seus superiores hierárquicos e colegas,
praticar usuras em qualquer de suas formas,
receber comissões ou vantagens de qualquer
espécies em razão para a qual foi admitido,
empregar material bem como equipamento sob
sua responsabilidade em atividade diversa da
que foi autorizada a praticar, ou seja, a
CONTRATADA obriga-se a todos os deveres
funcionais aplicáveis aos servidores municipais,
submetendo-se, inclusive, no que couberem, às
sanções disciplinares;
Cláusula Sexta: O CONTRATANTE se obriga a
fornecer a CONTRATADA todos os meios
materiais necessários para o exercício de seu
ofício;
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Cláusula Sétima: O presente contrato terá início
em 04/07/2021 e término em 31/12/2021;
Cláusula Oitava: O presente Contrato
rescindisse-se pelo término do prazo nele
especificado, podendo também a rescisão
ocorrer a qualquer tempo ou a critério do
CONTRATANTE, quando a CONTRATADA não
corresponder
ou
desempenhar
insatisfatoriamente atribuições que lhe forem
confiadas, não se exigindo nesta hipótese,
qualquer outra formalidade que não a de
informar, por escrito, tal disposição, não cabendo
em quaisquer casos nenhuma indenização;
Cláusula Nona: A CONTRATADA contribuirá
obrigatoriamente para o INSTITUTO NACIONAL
DE SEGURO SOCIAL – INSS, que fará o
depósito relativo à parte do empregador da
maneira e no valor legalmente estipulado;
Cláusula Décima: O presente Contrato não cria
vínculo empregatício de qualquer maneira e o
tempo de serviço decorrente da presente
contratação não será anotado para quaisquer
efeitos;
Cláusula Décima Primeira: Fica eleito o foro da
Comarca de Esperança – PB., para dirimir
qualquer dúvida originária deste Contrato, com
expressa renúncia de qualquer outro por mais
privilegiados que sejam.
Por se acharem as partes contratantes de
mútuo e pleno acordo, assinam o presente
contrato em 03 (três) vias de igual forma e teor
para um só efeito e único fim, na presença das
testemunhas adiante assinadas.
São Sebastião de Lagoa de Roça,
PB, 04 de julho de 2021.

Joselma Bezerra do Carmo
Contratada
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Mº 183/2021.
CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PUBLICO E POR PRAZO DETERMINADO QUE
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB., E O SR. JOSINALDO
RODRIGUES DA SILVA, CONFORME O
0
DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N 487 DE 02 DE
ABRIL DE 2014.
Pelo presente instrumento na melhor
forma de direito, de um lado a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB, CGC. 08.742.439/0001-00,
localizada à Rua José Rodrigues Coura, nº. 53,
centro, nesta cidade de São Sebastião de Lagoa
de Roça - PB, representado pelo Prefeito
Constitucional,
SEVERO
LUIS
DO
NASCIMENTO
NETO,
brasileiro,
casado,
portador do RG nº. 2.XXX.469-SSP/PB, CPF nº.
XXX.377.614-XX, residente e domiciliado na Rua
Juvino Sobreira de Carvalho, n° 28, centro, São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, aqui
denominado de CONTRATANTE, e do outro
lado, JOSSINALDO RODRIGUES DA SILVA,
brasileiro, casado, RG. nº 1.XXX.820/SSP/PB,
CPF nº. XXX.601.124-49, residente e domiciliado
no Sítio Manguape, zona rural deste Município,
doravante
denominado
CONTRATADO,
celebram
o
presente
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
POR
EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, tendo
justo e contratado o que a seguir se contém:
Cláusula Primeira: Constitui fundamento para o
presente contrato a necessidade da contratação
de Profissional TRATORISTA, com uma carga
horária de 40 horas semanais, para exercer suas
funções na Secretaria de Transportes desde
Município, ficando o mesmo lotado na Secretaria
de Transportes, contratação esta considerada
como
essencialidade
do
serviço
supra
mencionado, bem como, ante a inexistência de
profissional qualificado e concursado nos quadros
do CONTRATANTE, surgindo a situação de
excepcional interesse público;
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Cláusula Segunda: Aos serviços especificados
na cláusula anterior, o CONTRATANTE pagará
mensalmente ao CONTRATADO a importância
de R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS);
Cláusula Terceira: O CONTRATADO declara
que possui nacionalidade brasileira, idade igual
ou superior a 18 (dezoito) anos e boa conduta,
está em dia com as obrigações eleitorais e
militares, goza de boa saúde física e mental e é
detentor do título especificado que comprove a
habilitação para o desempenho da função acima
mencionada;
Cláusula Quarta: O CONTRATADO se obriga a
executar os serviços mencionados em favor da
municipalidade, durante o prazo de vigência deste
instrumento, que é de 06 (seis) meses,
empenhando esforços no desempenho dos
trabalhos realizados;
Cláusula Quinta: Sob pena de dispensa e
outros previstos em lei o CONTRATADO não
poderá
praticar
atos
do
qual
resulte
responsabilidade civil ou administrativa; falta ao
serviço injustamente, chegar com atraso ao local
de trabalho sem justa causa, faltar com respeito
aos seus superiores hierárquicos e colegas,
praticar usuras em qualquer de suas formas,
receber comissões ou vantagens de qualquer
espécies em razão para a qual foi admitido,
empregar material bem como equipamento sob
sua responsabilidade em atividade diversa da
que foi autorizada a praticar, ou seja, o
CONTRATADO obriga-se a todos os deveres
funcionais aplicáveis aos servidores municipais,
submetendo-se, inclusive, no que couberem, às
sanções disciplinares;

Cláusula Oitava: O presente Contrato
rescindisse-se pelo término do prazo nele
especificado, podendo também a rescisão
ocorrer a qualquer tempo ou a critério do
CONTRATANTE, quando o CONTRATADO não
corresponder
ou
desempenhar
insatisfatoriamente atribuições que lhe forem
confiadas, não se exigindo nesta hipótese,
qualquer outra formalidade que não a de
informar, por escrito, tal disposição, não cabendo
em quaisquer casos nenhuma indenização;
Cláusula Nona: O CONTRATADO contribuirá
obrigatoriamente para o INSTITUTO NACIONAL
DE SEGURO SOCIAL – INSS, que fará o
depósito relativo à parte do empregador da
maneira e no valor legalmente estipulado;
Cláusula Décima: O presente Contrato não cria
vínculo empregatício de qualquer maneira e o
tempo de serviço decorrente da presente
contratação não será anotado para quaisquer
efeitos;
Cláusula Décima Primeira: Fica eleito o foro da
Comarca de Esperança – PB., para dirimir
qualquer dúvida originária deste Contrato, com
expressa renúncia de qualquer outro por mais
privilegiados que sejam.
Por se acharem as partes contratantes de
mútuo e pleno acordo, assinam o presente
contrato em 03 (três) vias de igual forma e teor
para um só efeito e único fim, na presença das
testemunhas adiante assinadas.
São Sebastião de Lagoa de Roça,
PB, 04 de julho de 2021.

Cláusula Sexta: O CONTRATANTE se obriga a
fornecer ao CONTRATADO todos os meios
materiais necessários para o exercício de seu
ofício;
Cláusula Sétima: O presente contrato terá início
em 04/07/2021 e término em 31/12/2021;

247ª Edição

Josinaldo Rodrigues da Silva
Contratado
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 184/2021.
CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PUBLICO E POR PRAZO DETERMINADO QUE
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB., E A SRA. JOYCE POLIANA
COSTA
BRASILEIRO,
CONFORME
O
0
DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N 487 DE 02 DE
ABRIL DE 2014.
Pelo presente instrumento na melhor
forma de direito, de um lado a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB, CGC. 08.742.439/0001-00,
localizada à Rua José Rodrigues Coura, nº. 53,
centro, nesta cidade de São Sebastião de Lagoa
de Roça - PB, representado pelo Prefeito
Constitucional,
SEVERO
LUIS
DO
NASCIMENTO
NETO,
brasileiro,
casado,
portador do RG nº. 2.XXX.469-SSP/PB, CPF nº.
XXX.377.614-XX, residente e domiciliado na Rua
Juvino Sobreira de Carvalho, n° 28, centro, São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, aqui
denominado de CONTRATANTE, e do outro
lado, JOYCE POLIANA COSTA BRASILEIRO,
brasileira, solteira, RG. nº 3.XXX.618/SSP/PB,
CPF nº. XXX.856.054-50, residente e domiciliada
0
na Travessa frei Clementino, n 100, centro,
Lagoa
Seca-PB,
doravante
denominado
CONTRATADA,
celebram
o
presente
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,
tendo justo e contratado o que a seguir se
contém:
Cláusula Primeira: Constitui fundamento para o
presente contrato a necessidade da contratação
de Profissional PSICÓLOGA CLÍNICA, com uma
carga horária de 40 horas semanais, para exercer
suas funções no Núcleo de Apoio a Saúde da
Família (NASF), deste Município, ficando a mesma
lotada na Secretaria da Saúde, contratação esta
considerada como essencialidade do serviço
supra mencionado, bem como, ante a inexistência
de profissional qualificado e concursado nos
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quadros do CONTRATANTE, surgindo a situação
de excepcional interesse público;
Cláusula Segunda: Aos serviços especificados
na cláusula anterior, o CONTRATANTE pagará
mensalmente ao CONTRATADO a importância
de R$ 1.300,00 (HUM MIL E TREZENTOS
REAIS);
Cláusula Terceira: O CONTRATADO declara
que possui nacionalidade brasileira, idade igual
ou superior a 18 (dezoito) anos e boa conduta,
está em dia com as obrigações eleitorais e
militares, goza de boa saúde física e mental e é
detentor do título especificado que comprove a
habilitação para o desempenho da função acima
mencionada;
Cláusula Quarta: O CONTRATADO se obriga a
executar os serviços mencionados em favor da
municipalidade, durante o prazo de vigência deste
instrumento, que é de 06 (seis) meses,
empenhando esforços no desempenho dos
trabalhos realizados;
Cláusula Quinta: Sob pena de dispensa e
outros previstos em lei a CONTRATADA não
poderá
praticar
atos
do
qual
resulte
responsabilidade civil ou administrativa; falta ao
serviço injustamente, chegar com atraso ao local
de trabalho sem justa causa, faltar com respeito
aos seus superiores hierárquicos e colegas,
praticar usuras em qualquer de suas formas,
receber comissões ou vantagens de qualquer
espécies em razão para a qual foi admitido,
empregar material bem como equipamento sob
sua responsabilidade em atividade diversa da
que foi autorizada a praticar, ou seja, a
CONTRATADA obriga-se a todos os deveres
funcionais aplicáveis aos servidores municipais,
submetendo-se, inclusive, no que couberem, às
sanções disciplinares;
Cláusula Sexta: O CONTRATANTE se obriga a
fornecer a CONTRATADA todos os meios
materiais necessários para o exercício de seu
ofício;
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Cláusula Sétima: O presente contrato terá início
em 04/07/2021 e término em 31/12/2021;
Cláusula Oitava: O presente Contrato
rescindisse-se pelo término do prazo nele
especificado, podendo também a rescisão
ocorrer a qualquer tempo ou a critério do
CONTRATANTE, quando a CONTRATADA não
corresponder
ou
desempenhar
insatisfatoriamente atribuições que lhe forem
confiadas, não se exigindo nesta hipótese,
qualquer outra formalidade que não a de
informar, por escrito, tal disposição, não cabendo
em quaisquer casos nenhuma indenização;
Cláusula Nona: A CONTRATADA contribuirá
obrigatoriamente para o INSTITUTO NACIONAL
DE SEGURO SOCIAL – INSS, que fará o
depósito relativo à parte do empregador da
maneira e no valor legalmente estipulado;
Cláusula Décima: O presente Contrato não cria
vínculo empregatício de qualquer maneira e o
tempo de serviço decorrente da presente
contratação não será anotado para quaisquer
efeitos;
Cláusula Décima Primeira: Fica eleito o foro da
Comarca de Esperança – PB., para dirimir
qualquer dúvida originária deste Contrato, com
expressa renúncia de qualquer outro por mais
privilegiados que sejam.
Por se acharem as partes contratantes de
mútuo e pleno acordo, assinam o presente
contrato em 03 (três) vias de igual forma e teor
para um só efeito e único fim, na presença das
testemunhas adiante assinadas.
São Sebastião de Lagoa de Roça,
PB, 04 de julho de 2021.

Joyce Poliana Costa Brasileiro
Contratada
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 185/2021.
CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PUBLICO E POR PRAZO DETERMINADO QUE
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB., E A SRA. JULIANA TOMAZ DOS
SANTOS MARTINS, CONFORME O DISPOSTO
0
NA LEI MUNICIPAL N 487 DE 02 DE ABRIL DE
2014.
Pelo presente instrumento na melhor
forma de direito, de um lado a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB, CGC. 08.742.439/0001-00,
localizada à Rua José Rodrigues Coura, nº. 53,
centro, nesta cidade de São Sebastião de Lagoa
de Roça - PB, representado pelo Prefeito
Constitucional,
SEVERO
LUIS
DO
NASCIMENTO
NETO,
brasileiro,
casado,
portador do RG nº. 2.XXX.469-SSP/PB, CPF nº.
XXX.377.614-XX, residente e domiciliado na Rua
Juvino Sobreira de Carvalho, n° 28, centro, São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, aqui
denominado de CONTRATANTE, e do outro
lado, JULIANA TOMAZ DOS SANTOS
MARTINS,
brasileira,
casada,
RG.
nº
3.XXX.992/SSP/PB, CPF nº. XXX.707.494-44,
residente e domiciliada na Rua José Rodrigues
Coura, nº 52, centro, São Sebastião de Lagoa de
Roça
PB,
doravante
denominado
CONTRATADA,
celebram
o
presente
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,
tendo justo e contratado o que a seguir se
contém:
Cláusula Primeira: Constitui fundamento para o
presente contrato a necessidade da contratação
de Profissional PROFESSORA, com uma carga
horária de 20 horas semanais, para exercer suas
funções na Escola Municipal Pedro da Costa
Bezerra, localizada na sede deste Município,
ficando a mesma lotada na Secretaria de
Educação, contratação esta considerada como
essencialidade do serviço supra mencionado, bem
como, ante a inexistência de profissional
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qualificado e concursado nos quadros
CONTRATANTE, surgindo a situação
excepcional interesse público;

do
de

Cláusula Segunda: Aos serviços especificados
na cláusula anterior, o CONTRATANTE pagará
mensalmente ao CONTRATADO a importância
de um Salário Mínimo Nacional Vigente por Lei;
Cláusula Terceira: O CONTRATADO declara
que possui nacionalidade brasileira, idade igual
ou superior a 18 (dezoito) anos e boa conduta,
está em dia com as obrigações eleitorais e
militares, goza de boa saúde física e mental e é
detentor do título especificado que comprove a
habilitação para o desempenho da função acima
mencionada;
Cláusula Quarta: O CONTRATADO se obriga a
executar os serviços mencionados em favor da
municipalidade, durante o prazo de vigência deste
instrumento, que é de 06 (seis) meses,
empenhando esforços no desempenho dos
trabalhos realizados;
Cláusula Quinta: Sob pena de dispensa e
outros previstos em lei a CONTRATADA não
poderá
praticar
atos
do
qual
resulte
responsabilidade civil ou administrativa; falta ao
serviço injustamente, chegar com atraso ao local
de trabalho sem justa causa, faltar com respeito
aos seus superiores hierárquicos e colegas,
praticar usuras em qualquer de suas formas,
receber comissões ou vantagens de qualquer
espécies em razão para a qual foi admitido,
empregar material bem como equipamento sob
sua responsabilidade em atividade diversa da
que foi autorizada a praticar, ou seja, a
CONTRATADA obriga-se a todos os deveres
funcionais aplicáveis aos servidores municipais,
submetendo-se, inclusive, no que couberem, às
sanções disciplinares;
Cláusula Sexta: O CONTRATANTE se obriga a
fornecer a CONTRATADA todos os meios
materiais necessários para o exercício de seu
ofício;
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Cláusula Sétima: O presente contrato terá início
em 04/07/2021 e término em 31/12/2021;
Cláusula Oitava: O presente Contrato
rescindisse-se pelo término do prazo nele
especificado, podendo também a rescisão
ocorrer a qualquer tempo ou a critério do
CONTRATANTE, quando a CONTRATADA não
corresponder
ou
desempenhar
insatisfatoriamente atribuições que lhe forem
confiadas, não se exigindo nesta hipótese,
qualquer outra formalidade que não a de
informar, por escrito, tal disposição, não cabendo
em quaisquer casos nenhuma indenização;
Cláusula Nona: A CONTRATADA contribuirá
obrigatoriamente para o INSTITUTO NACIONAL
DE SEGURO SOCIAL – INSS, que fará o
depósito relativo à parte do empregador da
maneira e no valor legalmente estipulado;
Cláusula Décima: O presente Contrato não cria
vínculo empregatício de qualquer maneira e o
tempo de serviço decorrente da presente
contratação não será anotado para quaisquer
efeitos;
Cláusula Décima Primeira: Fica eleito o foro da
Comarca de Esperança – PB., para dirimir
qualquer dúvida originária deste Contrato, com
expressa renúncia de qualquer outro por mais
privilegiados que sejam.
Por se acharem as partes contratantes de
mútuo e pleno acordo, assinam o presente
contrato em 03 (três) vias de igual forma e teor
para um só efeito e único fim, na presença das
testemunhas adiante assinadas.
São Sebastião de Lagoa de Roça,
PB, 04 de julho de 2021.

Juliana Tomáz dos Santos Martins
Contratada
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 186/2021.
CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PUBLICO E POR PRAZO DETERMINADO QUE
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB., E O SRA. JUSSARA MIRELLA
VICTOR PEREIRA, CONFORME O DISPOSTO
0
NA LEI MUNICIPAL N 487 DE 02 DE ABRIL DE
2014.
Pelo presente instrumento na melhor
forma de direito, de um lado a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB, CGC. 08.742.439/0001-00,
localizada à Rua José Rodrigues Coura, nº. 53,
centro, nesta cidade de São Sebastião de Lagoa
de Roça - PB, representado pelo Prefeito
Constitucional,
SEVERO
LUIS
DO
NASCIMENTO
NETO,
brasileiro,
casado,
portador do RG nº. 2.XXX.469-SSP/PB, CPF nº.
XXX.377.614-XX, residente e domiciliado na Rua
Juvino Sobreira de Carvalho, n° 28, centro, São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, aqui
denominado de CONTRATANTE, e do outro
lado, JUSSARA MIRELLA VICTOR PEREIRA,
brasileira, casada, RG. nº 3.XXX.986-SSP/PB,
CPF nº. XXX.572.794-54, residente e domiciliada
na Rua Juvino Sobreira de Carvalho, 80, centro,
São Sebastião de Lagoa de Roça-PB, doravante
denominado
CONTRATADA,
celebram
o
presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO, tendo justo e contratado o que a
seguir se contém:
Cláusula Primeira: Constitui fundamento para o
presente contrato a necessidade da contratação
de Profissional FISIOTERAPEUTA, com uma
carga horária de 40 horas semanais, para exercer
suas funções no Núcleo de Apoio a Saúde da
Família – NASF, 30 horas, e 10 horas no Serviço
Municipal de Fifioterapia, ficando o mesmo lotada
na Secretaria de Saúde, deste Município,
contratação
esta
considerada
como
essencialidade do serviço supra mencionado, bem
como, ante a inexistência de profissional
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qualificado e concursado nos quadros
CONTRATANTE, surgindo a situação
excepcional interesse público;

do
de

Cláusula Segunda: Aos serviços especificados
na cláusula anterior, o CONTRATANTE pagará
mensalmente ao CONTRATADA a importância
de R$ 1.500,00 (HUM MIL E QUINHENTOS
REAIS);
Cláusula Terceira: A CONTRATADA declara
que possui nacionalidade brasileira, idade igual
ou superior a 18 (dezoito) anos e boa conduta,
está em dia com as obrigações eleitorais e
militares, goza de boa saúde física e mental e é
detentor do título especificado que comprove a
habilitação para o desempenho da função acima
mencionada;
Cláusula Quarta: A CONTRATADA se obriga a
executar os serviços mencionados em favor da
municipalidade, durante o prazo de vigência deste
instrumento, que é de 06 (seis) meses,
empenhando esforços no desempenho dos
trabalhos realizados;
Cláusula Quinta: Sob pena de dispensa e
outros previstos em lei a CONTRATADA não
poderá
praticar
atos
do
qual
resulte
responsabilidade civil ou administrativa; falta ao
serviço injustamente, chegar com atraso ao local
de trabalho sem justa causa, faltar com respeito
aos seus superiores hierárquicos e colegas,
praticar usuras em qualquer de suas formas,
receber comissões ou vantagens de qualquer
espécies em razão para a qual foi admitido,
empregar material bem como equipamento sob
sua responsabilidade em atividade diversa da
que foi autorizada a praticar, ou seja, a
CONTRATADA obriga-se a todos os deveres
funcionais aplicáveis aos servidores municipais,
submetendo-se, inclusive, no que couberem, às
sanções disciplinares;
Cláusula Sexta: O CONTRATANTE se obriga a
fornecer a CONTRATADA todos os meios
materiais necessários para o exercício de seu
ofício;
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Cláusula Sétima: O presente contrato terá início
em 04/07/2021 e término em 31/12/2021;
Cláusula Oitava: O presente Contrato
rescindisse-se pelo término do prazo nele
especificado, podendo também a rescisão
ocorrer a qualquer tempo ou a critério do
CONTRATANTE, quando a CONTRATADA não
corresponder
ou
desempenhar
insatisfatoriamente atribuições que lhe forem
confiadas, não se exigindo nesta hipótese,
qualquer outra formalidade que não a de
informar, por escrito, tal disposição, não cabendo
em quaisquer casos nenhuma indenização;
Cláusula Nona: A CONTRATADA contribuirá
obrigatoriamente para o INSTITUTO NACIONAL
DE SEGURO SOCIAL – INSS, que fará o
depósito relativo à parte do empregador da
maneira e no valor legalmente estipulado;
Cláusula Décima: O presente Contrato não cria
vínculo empregatício de qualquer maneira e o
tempo de serviço decorrente da presente
contratação não será anotado para quaisquer
efeitos;
Cláusula Décima Primeira: Fica eleito o foro da
Comarca de Esperança – PB., para dirimir
qualquer dúvida originária deste Contrato, com
expressa renúncia de qualquer outro por mais
privilegiados que sejam.
Por se acharem as partes contratantes de
mútuo e pleno acordo, assinam o presente
contrato em 03 (três) vias de igual forma e teor
para um só efeito e único fim, na presença das
testemunhas adiante assinadas.
São Sebastião de Lagoa de Roça,
PB, 04 de julho de 2021.

Jussara Mirella Victor Pereira
Contratada
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 187/2021.
CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PUBLICO E POR PRAZO DETERMINADO QUE
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB., E A SRA. LAÉRCIA RAFAELA
DA SILVA DE FARIAS, CONFORME O
0
DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N 487 DE 02 DE
ABRIL DE 2014.
Pelo presente instrumento na melhor
forma de direito, de um lado a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB, CGC. 08.742.439/0001-00,
localizada à Rua José Rodrigues Coura, nº. 53,
centro, nesta cidade de São Sebastião de Lagoa
de Roça - PB, representado pelo Prefeito
Constitucional,
SEVERO
LUIS
DO
NASCIMENTO
NETO,
brasileiro,
casado,
portador do RG nº. 2.XXX.469-SSP/PB, CPF nº.
XXX.377.614-XX, residente e domiciliado na Rua
Juvino Sobreira de Carvalho, n° 28, centro, São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, aqui
denominado de CONTRATANTE, e do outro
lado, LÉRCIA RAFAELA DA SILVA DE FARIAS,
brasileira, casada, RG. nº 3.XXX.055/SSP/PB,
CPF nº. XXX.710.844-44, residente e domiciliada
na Rua Joaquim Guilherme de Vasconcelos, s/nº,
Bela Vista, São Sebastião de Lagoa de Roça PB, doravante denominada CONTRATADA,
celebram
o
presente
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
POR
EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, tendo
justo e contratado o que a seguir se contém:
Cláusula Primeira: Constitui fundamento para o
presente contrato a necessidade da contratação
de Profissional ENFERMEIRA DA UNIDADE DE
SAÚDE SANTA TEREZINHA deste Município,
com uma carga horária de 40 horas semanais,
ficando a mesma lotada na Secretaria da Saúde,
contratação
esta
considerada
como
essencialidade do serviço supra mencionado, bem
como, ante a inexistência de profissional
concursado nos quadros do CONTRATANTE,
suficiente para atender a demanda necessária,
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surgindo a situação de excepcional interesse
público;

Cláusula Sétima: O presente contrato terá início
em 04/07/2021 e término em 31/12/2021;

Cláusula Segunda: Aos serviços especificados
na cláusula anterior, a CONTRATANTE pagará
R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), mais
gratificação de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta
reais) por Plantão de 24 horas do SAMU;

Cláusula Oitava: O presente Contrato
rescindisse-se pelo término do prazo nele
especificado, podendo também a rescisão
ocorrer a qualquer tempo ou a critério do
CONTRATANTE, quando a CONTRATADA não
corresponder
ou
desempenhar
insatisfatoriamente atribuições que lhe forem
confiadas, não se exigindo nesta hipótese,
qualquer outra formalidade que não a de
informar, por escrito, tal disposição, não cabendo
em quaisquer casos nenhuma indenização;

Cláusula Terceira: A CONTRATADA declara
que possui nacionalidade brasileira, idade igual
ou superior a 18 (dezoito) anos e boa conduta,
está em dia com as obrigações eleitorais e
militares, goza de boa saúde física e mental e é
detentor do título especificado que comprove a
habilitação para o desempenho da função acima
mencionada;
Cláusula Quarta: A CONTRATADA se obriga a
executar os serviços mencionados em favor da
municipalidade, durante o prazo de vigência deste
instrumento, que é de 02 (dois) meses,
empenhando esforços no desempenho dos
trabalhos realizados;
Cláusula Quinta: Sob pena de dispensa e
outros previstos em lei a CONTRATADA não
poderá
praticar
atos
do
qual
resulte
responsabilidade civil ou administrativa; falta ao
serviço injustamente, chegar com atraso ao local
de trabalho sem justa causa, faltar com respeito
aos seus superiores hierárquicos e colegas,
praticar usuras em qualquer de suas formas,
receber comissões ou vantagens de qualquer
espécies em razão para a qual foi admitido,
empregar material bem como equipamento sob
sua responsabilidade em atividade diversa da
que foi autorizada a praticar, ou seja, a
CONTRATADA obriga-se a todos os deveres
funcionais aplicáveis aos servidores municipais,
submetendo-se, inclusive, no que couberem, às
sanções disciplinares;
Cláusula Sexta: O CONTRATANTE se obriga a
fornecer a CONTRATADA todos os meios
materiais necessários para o exercício de seu
ofício;
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Cláusula Nona: A CONTRATADA contribuirá
obrigatoriamente para o INSTITUTO NACIONAL
DE SEGURO SOCIAL – INSS, que fará o
depósito relativo à parte do empregador da
maneira e no valor legalmente estipulado;
Cláusula Décima: O presente Contrato não cria
vínculo empregatício de qualquer maneira e o
tempo de serviço decorrente da presente
contratação não será anotado para quaisquer
efeitos;
Cláusula Décima Primeira: Fica eleito o foro da
Comarca de Esperança – PB., para dirimir
qualquer dúvida originária deste Contrato, com
expressa renúncia de qualquer outro por mais
privilegiados que sejam.
Por se acharem as partes contratantes de
mútuo e pleno acordo, assinam o presente
contrato em 03 (três) vias de igual forma e teor
para um só efeito e único fim, na presença das
testemunhas adiante assinadas.
São Sebastião de Lagoa de Roça,
PB, 04 de julho de 2021.

Laércia Rafaela da Silva de Farias
Contratada
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 188/2021.
CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PUBLICO E POR PRAZO DETERMINADO QUE
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB., E A SRA. LUANA TOMAZ DO
NASCIMENTO, CONFORME O DISPOSTO NA
0
LEI MUNICIPAL N 487 DE 02 DE ABRIL DE
2014.
Pelo presente instrumento na melhor
forma de direito, de um lado a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB, CGC. 08.742.439/0001-00,
localizada à Rua José Rodrigues Coura, nº. 53,
centro, nesta cidade de São Sebastião de Lagoa
de Roça - PB, representado pelo Prefeito
Constitucional,
SEVERO
LUIS
DO
NASCIMENTO
NETO,
brasileiro,
casado,
portador do RG nº. 2.XXX.469-SSP/PB, CPF nº.
XXX.377.614-XX, residente e domiciliado na Rua
Juvino Sobreira de Carvalho, n° 28, centro, São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, aqui
denominado de CONTRATANTE, e do outro
lado, LUANA TOMÁZ DO NASCIMENTO,
brasileira, casada, RG. nº 3.XXX.547/SSP/PB,
CPF nº. XXX.962.934-86, residente e domiciliada
na Rua Antonio Apolinário da Silva, nº 139,
centro, São Sebastião de Lagoa de Roça - PB,
doravante
denominada
CONTRATADA,
celebram
o
presente
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
POR
EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, tendo
justo e contratado o que a seguir se contém:
Cláusula Primeira: Constitui fundamento para o
presente contrato a necessidade da contratação
de Profissional ENFERMEIRA SOCORRISTA,
para exercer suas funções no Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, deste
Município, ficando a mesma lotada na Secretaria
da Saúde, contratação esta considerada como
essencialidade do serviço supra mencionado, bem
como, ante a inexistência de profissional
concursado nos quadros do CONTRATANTE,
suficiente para atender a demanda necessária,
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surgindo a situação de excepcional interesse
público;
Cláusula Segunda: Aos serviços especificados
na cláusula anterior, a CONTRATANTE pagará
R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) por
Plantão de 24 horas;
Cláusula Terceira: A CONTRATADA declara
que possui nacionalidade brasileira, idade igual
ou superior a 18 (dezoito) anos e boa conduta,
está em dia com as obrigações eleitorais e
militares, goza de boa saúde física e mental e é
detentor do título especificado que comprove a
habilitação para o desempenho da função acima
mencionada;
Cláusula Quarta: A CONTRATADA se obriga a
executar os serviços mencionados em favor da
municipalidade, durante o prazo de vigência deste
instrumento, que é de 06 (seis) meses,
empenhando esforços no desempenho dos
trabalhos realizados;
Cláusula Quinta: Sob pena de dispensa e
outros previstos em lei a CONTRATADA não
poderá
praticar
atos
do
qual
resulte
responsabilidade civil ou administrativa; falta ao
serviço injustamente, chegar com atraso ao local
de trabalho sem justa causa, faltar com respeito
aos seus superiores hierárquicos e colegas,
praticar usuras em qualquer de suas formas,
receber comissões ou vantagens de qualquer
espécies em razão para a qual foi admitido,
empregar material bem como equipamento sob
sua responsabilidade em atividade diversa da
que foi autorizada a praticar, ou seja, a
CONTRATADA obriga-se a todos os deveres
funcionais aplicáveis aos servidores municipais,
submetendo-se, inclusive, no que couberem, às
sanções disciplinares;
Cláusula Sexta: O CONTRATANTE se obriga a
fornecer a CONTRATADA todos os meios
materiais necessários para o exercício de seu
ofício;
Cláusula Sétima: O presente contrato terá início
em 04/07/2021 e término em 31/12/2021;
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Cláusula Oitava: O presente Contrato
rescindisse-se pelo término do prazo nele
especificado, podendo também a rescisão
ocorrer a qualquer tempo ou a critério do
CONTRATANTE, quando a CONTRATADA não
corresponder
ou
desempenhar
insatisfatoriamente atribuições que lhe forem
confiadas, não se exigindo nesta hipótese,
qualquer outra formalidade que não a de
informar, por escrito, tal disposição, não cabendo
em quaisquer casos nenhuma indenização;
Cláusula Nona: A CONTRATADA contribuirá
obrigatoriamente para o INSTITUTO NACIONAL
DE SEGURO SOCIAL – INSS, que fará o
depósito relativo à parte do empregador da
maneira e no valor legalmente estipulado;
Cláusula Décima: O presente Contrato não cria
vínculo empregatício de qualquer maneira e o
tempo de serviço decorrente da presente
contratação não será anotado para quaisquer
efeitos;
Cláusula Décima Primeira: Fica eleito o foro da
Comarca de Esperança – PB., para dirimir
qualquer dúvida originária deste Contrato, com
expressa renúncia de qualquer outro por mais
privilegiados que sejam.
Por se acharem as partes contratantes de
mútuo e pleno acordo, assinam o presente
contrato em 03 (três) vias de igual forma e teor
para um só efeito e único fim, na presença das
testemunhas adiante assinadas.
São Sebastião de Lagoa de Roça,
PB, 04 de julho de 2021.

Luana Tomáz do Nascimento
Contratada
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 189/2021.
CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PUBLICO E POR PRAZO DETERMINADO QUE
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB., E A SRA. LUCICLEIDE
GONÇALVES DA SILVA, CONFORME O
0
DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N 487 DE 02 DE
ABRIL DE 2014.
Pelo presente instrumento na melhor
forma de direito, de um lado a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB, CGC. 08.742.439/0001-00,
localizada à Rua José Rodrigues Coura, nº. 53,
centro, nesta cidade de São Sebastião de Lagoa
de Roça - PB, representado pelo Prefeito
Constitucional,
SEVERO
LUIS
DO
NASCIMENTO
NETO,
brasileiro,
casado,
portador do RG nº. 2.XXX.469-SSP/PB, CPF nº.
XXX.377.614-XX, residente e domiciliado na Rua
Juvino Sobreira de Carvalho, n° 28, centro, São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, aqui
denominado de CONTRATANTE, e do outro
lado, LUCICLEIDE GONÇALVES DA SILVA,
brasileira, casada, RG. nº 2.XXX.388/SSP/PB,
CPF nº. XXX.408.777-09, residente e domiciliada
na Rua Antonio Apolinário da Silva, nº 118,
centro, São Sebastião de Lagoa de Roça - PB,
doravante
denominada
CONTRATADA,
celebram
o
presente
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
POR
EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, tendo
justo e contratado o que a seguir se contém:
Cláusula Primeira: Constitui fundamento para o
presente contrato a necessidade da contratação
de Profissional AGENTE COMUNITÁRIO DE
SAÚDE - ACS, com uma carga horária de 40
horas semanais, para exercer suas funções na
Unidade de Saúde da Família Abel Francisco
Bezerra, Microárea 14, na sede deste Município,
ficando mesma lotada na Secretaria da Saúde,
contratação
esta
considerada
como
essencialidade do serviço supra mencionado, bem
como, ante a inexistência de profissional
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qualificado e concursado nos quadros
CONTRATANTE, surgindo a situação
excepcional interesse público;

do
de

Cláusula Segunda: Aos serviços especificados
na cláusula anterior, o CONTRATANTE pagará
01 (um) Salário Mínimo Vigente por Lei;
Cláusula Terceira: A CONTRATADA declara
que possui nacionalidade brasileira, idade igual
ou superior a 18 (dezoito) anos e boa conduta,
está em dia com as obrigações eleitorais e
militares, goza de boa saúde física e mental e é
detentor do título especificado que comprove a
habilitação para o desempenho da função acima
mencionada;
Cláusula Quarta: A CONTRATADA se obriga a
executar os serviços mencionados em favor da
municipalidade, durante o prazo de vigência deste
instrumento, que é de 06 (seis) meses,
empenhando esforços no desempenho dos
trabalhos realizados;
Cláusula Quinta: Sob pena de dispensa e
outros previstos em lei a CONTRATADA não
poderá
praticar
atos
do
qual
resulte
responsabilidade civil ou administrativa; falta ao
serviço injustamente, chegar com atraso ao local
de trabalho sem justa causa, faltar com respeito
aos seus superiores hierárquicos e colegas,
praticar usuras em qualquer de suas formas,
receber comissões ou vantagens de qualquer
espécies em razão para a qual foi admitido,
empregar material bem como equipamento sob
sua responsabilidade em atividade diversa da
que foi autorizada a praticar, ou seja, o
CONTRATADO obriga-se a todos os deveres
funcionais aplicáveis aos servidores municipais,
submetendo-se, inclusive, no que couberem, às
sanções disciplinares;
Cláusula Sexta: O CONTRATANTE se obriga a
fornecer a CONTRATADA todos os meios
materiais necessários para o exercício de seu
ofício;
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Cláusula Sétima: O presente contrato terá início
em 04/07/2021 e término em 31/12/2021;
Cláusula Oitava: O presente Contrato
rescindisse-se pelo término do prazo nele
especificado, podendo também a rescisão
ocorrer a qualquer tempo ou a critério do
CONTRATANTE, quando a CONTRATADA não
corresponder
ou
desempenhar
insatisfatoriamente atribuições que lhe forem
confiadas, não se exigindo nesta hipótese,
qualquer outra formalidade que não a de
informar, por escrito, tal disposição, não cabendo
em quaisquer casos nenhuma indenização;
Cláusula Nona: A CONTRATADA contribuirá
obrigatoriamente para o INSTITUTO NACIONAL
DE SEGURO SOCIAL – INSS, que fará o
depósito relativo à parte do empregador da
maneira e no valor legalmente estipulado;
Cláusula Décima: O presente Contrato não cria
vínculo empregatício de qualquer maneira e o
tempo de serviço decorrente da presente
contratação não será anotado para quaisquer
efeitos;
Cláusula Décima Primeira: Fica eleito o foro da
Comarca de Esperança – PB., para dirimir
qualquer dúvida originária deste Contrato, com
expressa renúncia de qualquer outro por mais
privilegiados que sejam.
Por se acharem as partes contratantes de
mútuo e pleno acordo, assinam o presente
contrato em 03 (três) vias de igual forma e teor
para um só efeito e único fim, na presença das
testemunhas adiante assinadas.
São Sebastião de Lagoa de Roça,
PB, 04 de julho de 2021.

Lucicleide Gonçalves da Silva
Contratada
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 190/2021.
CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PUBLICO E POR PRAZO DETERMINADO QUE
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB., E A SRA. LUIZA JORDANIA
SERAFIM DE ARAÚJO, CONFORME O
0
DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N 487 DE 02 DE
ABRIL DE 2014.
Pelo presente instrumento na melhor
forma de direito, de um lado a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB, CGC. 08.742.439/0001-00,
localizada à Rua José Rodrigues Coura, nº. 53,
centro, nesta cidade de São Sebastião de Lagoa
de Roça - PB, representado pelo Prefeito
Constitucional,
SEVERO
LUIS
DO
NASCIMENTO
NETO,
brasileiro,
casado,
portador do RG nº. 2.XXX.469-SSP/PB, CPF nº.
XXX.377.614-XX, residente e domiciliado na Rua
Juvino Sobreira de Carvalho, n° 28, centro, São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, aqui
denominado de CONTRATANTE, e do outro
lado, LUIZA JORDANIA SERAFIM DE ARAÚJO,
brasileira, solteira, RG. nº 3.XXX.621/SSP/PB,
CPF nº. XXX.465.934-80, residente e domiciliado
na Rua Santo Antonio, s/nº, centro, Remigio - PB,
doravante
denominado
CONTRATADA,
celebram
o
presente
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
POR
EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, tendo
justo e contratado o que a seguir se contém:
Cláusula Primeira: Constitui fundamento para o
presente contrato a necessidade da contratação
de Profissional ODONTÓLOGA, com uma carga
horária de 40 horas semanais, para exercer suas
funções na Unidade de Saúde Antônio |Pedro dos
Santos, zona rural desde Município, ficando a
mesma lotada na Secretaria da Saúde,
contratação
esta
considerada
como
essencialidade do serviço supra mencionado, bem
como, ante a inexistência de profissional
qualificado e concursado nos quadros do
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CONTRATANTE, surgindo
excepcional interesse público;

a

situação

de

Cláusula Segunda: Aos serviços especificados
na cláusula anterior, o CONTRATANTE pagará
mensalmente a CONTRATADA a importância de
R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), MAIS
GRATIFICAÇÃO DE R$ 1.100,00 (HUM MIL E
CEM REAIS);
Cláusula Terceira: A CONTRATADA declara
que possui nacionalidade brasileira, idade igual
ou superior a 18 (dezoito) anos e boa conduta,
está em dia com as obrigações eleitorais e
militares, goza de boa saúde física e mental e é
detentor do título especificado que comprove a
habilitação para o desempenho da função acima
mencionada;
Cláusula Quarta: A CONTRATADA se obriga a
executar os serviços mencionados em favor da
municipalidade, durante o prazo de vigência deste
instrumento, que é de 06 (seis) meses,
empenhando esforços no desempenho dos
trabalhos realizados;
Cláusula Quinta: Sob pena de dispensa e
outros previstos em lei a CONTRATADA não
poderá
praticar
atos
do
qual
resulte
responsabilidade civil ou administrativa; falta ao
serviço injustamente, chegar com atraso ao local
de trabalho sem justa causa, faltar com respeito
aos seus superiores hierárquicos e colegas,
praticar usuras em qualquer de suas formas,
receber comissões ou vantagens de qualquer
espécies em razão para a qual foi admitido,
empregar material bem como equipamento sob
sua responsabilidade em atividade diversa da
que foi autorizada a praticar, ou seja, o
CONTRATADO obriga-se a todos os deveres
funcionais aplicáveis aos servidores municipais,
submetendo-se, inclusive, no que couberem, às
sanções disciplinares;
Cláusula Sexta: O CONTRATANTE se obriga a
fornecer a CONTRATADA todos os meios
materiais necessários para o exercício de seu
ofício;
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Cláusula Sétima: O presente contrato terá início
em 04/07/2021 e término em 31/12/2021;
Cláusula Oitava: O presente Contrato
rescindisse-se pelo término do prazo nele
especificado, podendo também a rescisão
ocorrer a qualquer tempo ou a critério do
CONTRATANTE, quando a CONTRATADA não
corresponder
ou
desempenhar
insatisfatoriamente atribuições que lhe forem
confiadas, não se exigindo nesta hipótese,
qualquer outra formalidade que não a de
informar, por escrito, tal disposição, não cabendo
em quaisquer casos nenhuma indenização;
Cláusula Nona: A CONTRATADA contribuirá
obrigatoriamente para o INSTITUTO NACIONAL
DE SEGURO SOCIAL – INSS, que fará o
depósito relativo à parte do empregador da
maneira e no valor legalmente estipulado;
Cláusula Décima: O presente Contrato não cria
vínculo empregatício de qualquer maneira e o
tempo de serviço decorrente da presente
contratação não será anotado para quaisquer
efeitos;
Cláusula Décima Primeira: Fica eleito o foro da
Comarca de Esperança – PB., para dirimir
qualquer dúvida originária deste Contrato, com
expressa renúncia de qualquer outro por mais
privilegiados que sejam.
Por se acharem as partes contratantes de
mútuo e pleno acordo, assinam o presente
contrato em 03 (três) vias de igual forma e teor
para um só efeito e único fim, na presença das
testemunhas adiante assinadas.
São Sebastião de Lagoa de RoçaPB., 04 de julho de 2021.

Luiza Jordania Serafim de Araújo
Contratada
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 191/2021.
CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PUBLICO E POR PRAZO DETERMINADO QUE
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB., E A SRA. WANESSA RIBEIRO
DE FARIAS, CONFORME O DISPOSTO NA LEI
0
MUNICIPAL N 487 DE 02 DE ABRIL DE 2014.
Pelo presente instrumento na melhor
forma de direito, de um lado a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB, CGC. 08.742.439/0001-00,
localizada à Rua José Rodrigues Coura, nº. 53,
centro, nesta cidade de São Sebastião de Lagoa
de Roça - PB, representado pelo Prefeito
Constitucional,
SEVERO
LUIS
DO
NASCIMENTO
NETO,
brasileiro,
casado,
portador do RG nº. 2.XXX.469-SSP/PB, CPF nº.
XXX.377.614-XX, residente e domiciliado na Rua
Juvino Sobreira de Carvalho, n° 28, centro, São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, aqui
denominado de CONTRATANTE, e do outro
lado, WANESSA RIBEIRO DE FARIAS,
brasileira, solteira, RG. nº 3.XXX.348/SSP/PB,
CPF nº. XXX.473.294-17, residente e domiciliada
na Rua Ademar Felipe da Silva, s/nº, centro, São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, doravante
denominado
CONTRATADA,
celebram
o
presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO, tendo justo e contratado o que a
seguir se contém:
Cláusula Primeira: Constitui fundamento para o
presente contrato a necessidade da contratação
de Profissional PSICÓLOGA, com uma carga
horária de 30 horas semanais, para exercer suas
funções no Centro de Atenção Psicossocial –
CAPS, na sede deste Município, ficando a mesma
lotada na Secretaria de Saúde, contratação esta
considerada como essencialidade do serviço
supra mencionado, bem como, ante a inexistência
de profissional qualificado e concursado nos
quadros do CONTRATANTE, surgindo a situação
de excepcional interesse público;
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Cláusula Segunda: Aos serviços especificados
na cláusula anterior, o CONTRATANTE pagará
mensalmente ao CONTRATADO a importância
de R$ 1.300,00 (HUM MIL E TREZENTOS
REAIS);
Cláusula Terceira: O CONTRATADO declara
que possui nacionalidade brasileira, idade igual
ou superior a 18 (dezoito) anos e boa conduta,
está em dia com as obrigações eleitorais e
militares, goza de boa saúde física e mental e é
detentor do título especificado que comprove a
habilitação para o desempenho da função acima
mencionada;
Cláusula Quarta: O CONTRATADO se obriga a
executar os serviços mencionados em favor da
municipalidade, durante o prazo de vigência deste
instrumento, que é de 06 (seis) meses,
empenhando esforços no desempenho dos
trabalhos realizados;

Cláusula Quinta: Sob pena de dispensa e
outros previstos em lei a CONTRATADA não
poderá
praticar
atos
do
qual
resulte
responsabilidade civil ou administrativa; falta ao
serviço injustamente, chegar com atraso ao local
de trabalho sem justa causa, faltar com respeito
aos seus superiores hierárquicos e colegas,
praticar usuras em qualquer de suas formas,
receber comissões ou vantagens de qualquer
espécies em razão para a qual foi admitido,
empregar material bem como equipamento sob
sua responsabilidade em atividade diversa da
que foi autorizada a praticar, ou seja, a
CONTRATADA obriga-se a todos os deveres
funcionais aplicáveis aos servidores municipais,
submetendo-se, inclusive, no que couberem, às
sanções disciplinares;
Cláusula Sexta: O CONTRATANTE se obriga a
fornecer a CONTRATADA todos os meios
materiais necessários para o exercício de seu
ofício;

Cláusula Oitava: O presente Contrato
rescindisse-se pelo término do prazo nele
especificado, podendo também a rescisão
ocorrer a qualquer tempo ou a critério do
CONTRATANTE, quando a CONTRATADA não
corresponder
ou
desempenhar
insatisfatoriamente atribuições que lhe forem
confiadas, não se exigindo nesta hipótese,
qualquer outra formalidade que não a de
informar, por escrito, tal disposição, não cabendo
em quaisquer casos nenhuma indenização;
Cláusula Nona: A CONTRATADA contribuirá
obrigatoriamente para o INSTITUTO NACIONAL
DE SEGURO SOCIAL – INSS, que fará o
depósito relativo à parte do empregador da
maneira e no valor legalmente estipulado;
Cláusula Décima: O presente Contrato não cria
vínculo empregatício de qualquer maneira e o
tempo de serviço decorrente da presente
contratação não será anotado para quaisquer
efeitos;
Cláusula Décima Primeira: Fica eleito o foro da
Comarca de Esperança – PB., para dirimir
qualquer dúvida originária deste Contrato, com
expressa renúncia de qualquer outro por mais
privilegiados que sejam.
Por se acharem as partes contratantes de
mútuo e pleno acordo, assinam o presente
contrato em 03 (três) vias de igual forma e teor
para um só efeito e único fim, na presença das
testemunhas adiante assinadas.
São Sebastião de Lagoa de Roça,
PB, 04 de julho de 2021.

Wanessa Ribeiro de Farias
Contratada

Cláusula Sétima: O presente contrato terá início
em 04/07/2021 e término em 31/12/2021;
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 192/2021.
CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PUBLICO E POR PRAZO DETERMINADO QUE
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB., E O SR. MANOEL MICIAS
MORENO, CONFORME O DISPOSTO NA LEI
0
MUNICIPAL N 487 DE 02 DE ABRIL DE 2014.
Pelo presente instrumento na melhor
forma de direito, de um lado a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB, CGC. 08.742.439/0001-00,
localizada à Rua José Rodrigues Coura, nº. 53,
centro, nesta cidade de São Sebastião de Lagoa
de Roça - PB, representado pelo Prefeito
Constitucional,
SEVERO
LUIS
DO
NASCIMENTO
NETO,
brasileiro,
casado,
portador do RG nº. 2.XXX.469-SSP/PB, CPF nº.
XXX.377.614-XX, residente e domiciliado na Rua
Juvino Sobreira de Carvalho, n° 28, centro, São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, aqui
denominado de CONTRATANTE, e do outro
lado, MANOEL MICIAS MORENO, brasileiro,
casado, RG. nº XXX092718–SSP-RJ., CPF nº.
XXX.852.838-14, residente e domiciliado na Rua
José Candido Coelho, nº 03, centro, deste
Município de São Sebastião de Lagoa de RoçaPB., doravante denominado CONTRATADO,
celebram
o
presente
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
POR
EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, tendo
justo e contratado o que a seguir se contém:
Cláusula Primeira: Constitui fundamento para o
presente contrato a necessidade da contratação
de Profissional MOTORISTA, com uma carga
horária de 40 horas semanais, para exercer suas
funções na Secretaria de Saúde, deste Município,
ficando o mesmo lotado na Secretaria de Saúde,
contratação
esta
considerada
como
essencialidade do serviço supra mencionado, bem
como, ante a inexistência de profissional
concursado nos quadros do CONTRATANTE,
suficiente para atender a demanda necessária,
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surgindo a situação de excepcional interesse
público;
Cláusula Segunda: Aos serviços especificados
na cláusula anterior, a CONTRATANTE pagará
mensalmente ao CONTRATADO a importância
de R$ 1.400,00 (HUM MIL E QUATROCENTOS
REAIS);
Cláusula Terceira: O CONTRATADO declara
que possui nacionalidade brasileira, idade igual
ou superior a 18 (dezoito) anos e boa conduta,
está em dia com as obrigações eleitorais e
militares, goza de boa saúde física e mental e é
detentor do título especificado que comprove a
habilitação para o desempenho da função acima
mencionada;
Cláusula Quarta: O CONTRATADO se obriga a
executar os serviços mencionados em favor da
municipalidade, durante o prazo de vigência deste
instrumento, que é de 06 (seis) meses,
empenhando esforços no desempenho dos
trabalhos realizados;
Cláusula Quinta: Sob pena de dispensa e
outros previstos em lei a CONTRATADO não
poderá
praticar
atos
do
qual
resulte
responsabilidade civil ou administrativa; falta ao
serviço injustamente, chegar com atraso ao local
de trabalho sem justa causa, faltar com respeito
aos seus superiores hierárquicos e colegas,
praticar usuras em qualquer de suas formas,
receber comissões ou vantagens de qualquer
espécies em razão para a qual foi admitido,
empregar material bem como equipamento sob
sua responsabilidade em atividade diversa da
que foi autorizada a praticar, ou seja, a
CONTRATADO obriga-se a todos os deveres
funcionais aplicáveis aos servidores municipais,
submetendo-se, inclusive, no que couberem, às
sanções disciplinares;
Cláusula Sexta: O CONTRATANTE se obriga a
fornecer a CONTRATADO todos os meios
materiais necessários para o exercício de seu
ofício;
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Cláusula Sétima: O presente contrato terá início
em 04/07/2021 e término em 31/12/2021;
Cláusula Oitava: O presente Contrato
rescindisse-se pelo término do prazo nele
especificado, podendo também a rescisão
ocorrer a qualquer tempo ou a critério do
CONTRATANTE, quando o CONTRATADO não
corresponder
ou
desempenhar
insatisfatoriamente atribuições que lhe forem
confiadas, não se exigindo nesta hipótese,
qualquer outra formalidade que não a de
informar, por escrito, tal disposição, não cabendo
em quaisquer casos nenhuma indenização;
Cláusula Nona: O CONTRATADO contribuirá
obrigatoriamente para o INSTITUTO NACIONAL
DE SEGURO SOCIAL – INSS, que fará o
depósito relativo à parte do empregador da
maneira e no valor legalmente estipulado;
Cláusula Décima: O presente Contrato não cria
vínculo empregatício de qualquer maneira e o
tempo de serviço decorrente da presente
contratação não será anotado para quaisquer
efeitos;
Cláusula Décima Primeira: Fica eleito o foro da
Comarca de Esperança – PB., para dirimir
qualquer dúvida originária deste Contrato, com
expressa renúncia de qualquer outro por mais
privilegiados que sejam.
Por se acharem as partes contratantes de
mútuo e pleno acordo, assinam o presente
contrato em 03 (três) vias de igual forma e teor
para um só efeito e único fim, na presença das
testemunhas adiante assinadas.
São Sebastião de Lagoa de Roça,
PB, 04 de julho de 2021.

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SÃO
SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA – PB
RESOLUÇÃO N. 06/2021 DE 06 /07/ 2021
O Presidente do CMDCA de município de
São Sebastião de Lagoa de Roça – PB, no uso
de suas atribuições: faço saber que o plenário
do CMDCA, em reunião extraordinária realizada
no dia 06 de julho de 2021, aprovou e eu
sanciono a seguinte RESOLUÇÃO:
Considerando o trâmite do Processo n.
02/2020, no qual é citado o conselheiro Mauro de
Souza;
Considerando a gravidade da conduta do
referido conselheiro no decorrer do processo;
Considerando o que preceitua o Parágrafo
Único do artigo 46 da Resolução n. 170 do
CONANDA;
Determino
1. Fica o conselheiro tutelar Mauro de Souza,
AFASTADO TEMPORARIAMENTE de seu
cargo junto ao Conselho Tutelar de São
Sebastião de Lagoa de Roça – PB, pelo prazo
de 60 (sessenta) dias;
2. Comunique-se da decisão do CMDCA o
conselheiro afastado, a presidência do
Conselho Tutelar de São Sebastião de Lagoa
de Roça, o Ministério Público e a Prefeitura
Municipal para que aplique o ato administrativo
cabível;
3. Esta resolução entrará em vigor na data de sua
publicação.
São Sebastião de Lagoa de Roça, 21 de
maio de 2021.

HELTON PABLO MOURA SANTOS
Presidente do CMDCA
Manoel Micias Moreno
CONTRATADO
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RESOLUÇÃO N. 03, DE 05 DE JULHO DE 2021
Cria a Comissão Organizadora da 8 ª
Conferência Municipal de Assistência Social.
O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL, no uso de suas atribuições legais e
regimentais e em Assembléia Geral Extraordinária
de 05 de Julho de 2021,
CONSIDERANDO:
As atribuições do Cmas definidas na Lei nº. 55, de
03 de Janeiro de 1995. de convocar a Conferência
Municipal de Assistência Social, conforme as
diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional
de Assistência Social (Cnas), bem como de
aprovar suas normas de funcionamento, constituir
a Comissão Organizadora e o respectivo
regimento interno.
A Resolução Cnas/MC 30, de 12 de março de
2021, que estabelece normas gerais para a
realização das conferências de assistência social
em âmbito nacional, estadual, do Distrito Federal e
municipal, define que as Conferências Municipais
de Assistência Social sejam realizadas no período
de 3 de maio a 31 de agosto de 2021.
RESOLVE:
Art. 1º – Criar a Comissão Organizadora da 8ª
Conferência Municipal de Assistência Social
composta pela presidente e pelo vice-presidente
do Conselho Municipal de Assistência Social, sra.
Amanda
Sabrina
Bezerra
dos
Santos,
respectivamente, e pelos(as) conselheiros(as):
I – Representantes da Sociedade Civil:
1. Natalia Lopes da Silva
2. Vanessa Evaristo
3. Adeilson Batista Pereira
II Representantes do Governo
1. Eliane dos Santos
2. Luana kelly da Silva
3. Isabela Vieira Alvesl
Art. 2º – A Comissão será coordenada pela
presidente e pela vice-presidente do Cmas e terá
como competência:

Colegiado critérios de definição do número de
delegados, regulamento, regimento interno,
metodologia,
divulgação,
organização,
composição, bem como materiais a serem
utilizados durante a 8ª Conferência Municipal;
III.
organizar e coordenar a 8ª Conferência
Municipal;
IV.
promover a integração com os setores da
Secretaria Municipal de Assistência Social que
tenham interface com o evento, para tratar de
assuntos referentes à realização da 8ª
Conferência Municipal;
V.
dar suporte técnico-operacional durante o
evento;
VI.
acompanhar e fiscalizar as ações
desenvolvidas por pessoas e/ou empresas
contratadas para prestar serviços ou fornecer
produtos para a 8Conferência Municipal;
VII.
subsidiar as pessoas para prestar
serviços ou fornecer produtos para a 8ª
Conferência Municipal, por meio de orientações em
estrita consonância com as deliberações do Cmas;
VIII. manter o
Colegiado informado
sobre o
andamento
das
providências
operacionais,programáticas e de
sistematização da 8º Conferência Municipal;
Art. 3º – Para a operacionalização da 8 ª
Conferência Municipal de Assistência Social, a
Comissão Organizadora contará com apoio dos
seguintes órgãos:
I. Secretaria Executiva do Cmas;
II. Secretaria Municipal de Assistência Social.
Art. 4º – A Comissão Organizadora poderá
contar ainda com colaboradores eventuais para
auxiliar na realização da 8ª Conferência Municipal
de Assistência Social.
Parágrafo Único. Consideram-se colaboradores
eventuais
conselheiros,
instituições
e
organizações governamentais ou da sociedade
civil, da administração pública ou da iniciativa
privada, prestadoras de serviços da assistência
social, bem como consultores e convidados.
Art. 5º – Esta Resolução entra em vigor a partir da
data de sua publicação.
São Sebastião de Lagoa de Roça, 05 de julho de
2021.

I.

Preparar
e
acompanhar
a
operacionalização da 8ª Conferência Municipal;
II.
Propor e encaminhar para aprovação do
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AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2021
Torna público que fará realizar através da Comissão
Permanente de Licitação, sediada na Rua Jose
Rodrigues Coura, 53 - Centro - São Sebastião de Lagoa
de Roça - PB, às 09:00 horas do dia 30 de Julho de
2021, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo
menor preço, para: Contratação empresa técnica
especializada para Construção de pavimentação em
estradas vicinais no sítio Geraldo e Sítio Manguape,
localizada no Município de São Sebastião de Lagoa De
Roça – PB, Conforme Contrato de Repasse 1073592–
81/2020 – Ministério do Desenvolvimento Regional.
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento
legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº
123/06; e legislação pertinente, consideradas as
alterações
posteriores
das
referidas
normas.
Informações: no horário das 07:00 as 12:00 horas dos
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083)
3387–1066.
E-mail:
licitacao@lagoaderoca.pb.gov.br. Edital:
www.lagoaderoca.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br.
São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 07 de Julho de
2021
MARIA DE FATIMA MORENO ESPINOLA
ROCINE - Presidente da Comissão

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2021
Torna público que fará realizar através da Comissão
Permanente de Licitação, sediada na Rua Jose
Rodrigues Coura, 53 - Centro - São Sebastião de Lagoa
de Roça - PB, às 09:00 horas do dia 02 de Agosto de
2021, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo
menor preço, para: Contratação empresa técnica
especializada para Construção de pavimentação no
contorno da Academia de Saúde localizada no
Município de São Sebastião de Lagoa de Roça – PB.
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento
legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº
123/06; e legislação pertinente, consideradas as
alterações
posteriores
das
referidas
normas.
Informações: no horário das 07:00 as 12:00 horas dos
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083)
3387–1066.
E-mail:
licitacao@lagoaderoca.pb.gov.br. Edital:
www.lagoaderoca.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br.
São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 13 de Julho de
2021
MARIA DE FATIMA MORENO ESPINOLA ROCINE Presidente da Comissão
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